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№ Формиране на оценката по дисциплината1 % от оценката 

1.  Участие в тематични дискусии в часовете 20 

2.  Решаване на казуси 30 

3.  Разработка и защита на курсова работа 50 

Анотация на учебната дисциплина: 

 
Курсът цели да запознае студентите с основните аспекти на формирането, 
стимулирането и оптимизирането на поведението. Той показва как психологическите 
знания се използват в реалния живот и как на тяхна основа се планират, реализират и 
оптимизират дейности. Изучават се основите на оптимизация на индивидуалното 
поведение, както и на социални и организационни процеси. Учебният  материал 
включва конкретни казуси, демонстрации и интерактивни игри.  

 

 
 

Предварителни изисквания: 

 

Няма 

 

 

Очаквани резултати: 

Студентите придобиват умения да интерпретират наблюдаваното поведение, да 
изграждат адекватни хипотези за основните потребности и мотиви, които го 
пораждат, да разбират участието на Аза, емоциите и нагласите. Участниците научават 
как се оптимизира поведението на отделния човек, като се осигурява възможност на 
всеки да направи анализ и оптимизация на аспекти от своето поведение. Знанията по 
оптимизация на поведението ще подпомогнат бъдещите психолози и ръководители 
да планират политики за въздействие и търсене на адекватни мотиватори в посока на 
ефективно  постигане на желаните резултати. 

 
 
 
 

Учебно съдържание  
 

№ Тема: Хорариум 

Част І. Индивидуалност и адаптация. Теория и анализ на собственото поведение от 
участниците в курса.  

1 Цел и целенасочено поведение.    2 ч. лекции и семинарни занятия  - 
ролева игра 

2 Самоконтрол и саморегулация. 
Мотивиране на себе си за постигане 
на целите. 

2 ч. лекции и семинарни занятия - 
анализ на конкретен казус 

                                                      
1 В зависимост от спецификата на учебната дисциплина и изискванията на преподавателя е възможно 

да се добавят необходимите форми, или да се премахнат ненужните.  
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3 Прагматика на поведението. Избор на 
модел за адаптация. 

 

2 ч. лекции и семинарни занятия - 
анализ на конкретен казус 

4. Парциализация на поведението. 
Проектите на личността.  

 

2 ч. лекции и семинарни занятия - 
анализ на собственото поведение 

5. Отказ от избрано поведение. 
 

2 ч. лекции и семинарни занятия - 
анализ на собственото поведение 

6 Спонтанно поведение. Емоционална 
регулация на поведението. 
 

2 ч. лекции и семинарни занятия - 
анализ на собственото поведение 

7 Полимотивираност на човешкото 
поведение. Смисъл и смислова 
регулация в ежедневното поведение.  

2 ч. лекции и семинарни занятия - 
анализ на конкретен казус 

8 Перцепция за себе си. Сила на Аз-а. 
Самоактуализация. 

2 ч. лекции и семинарни занятия - 
доклад 

9 Атрактивност и успех. Стратегии за 
себепредставяне. Капитал на 
идентичността. 

2 ч. лекции и семинарни занятия - 
презентация по реални данни 

Част ІІ. Стратегическо управление на поведението. Теория и анализ на собственото 
поведение от участниците в курса.  
 

10 Жизнена ситуация и достъп до 
ресурси.  

 

2 ч. лекции и семинарни занятия - 
анализ на конкретен казус 

11 Успешно адаптиране на личните цели 
към ситуацията.  
 

2 ч. лекции и семинарни занятия - 
анализ на конкретен казус 

12 Анализ на отношенията на власт и 
зависимост, в които влиза индивидът. 
Одит на социалната подкрепа, на 
която може да разчита. 

2 ч. лекции и семинарни занятия - 
анализ на собственото поведение в 
организационен контекст 

13 Интегриране на целеполагането и 
максимизиране на наличните 
възможности. 

 

2 ч. лекции и семинарни занятия - 
анализ на поведение в 
организационен контекст 

14 Изграждане на личен имидж и  
управление на впечатленията в 
интернет-среда 
 

2 ч. лекции и семинарни занятия - 
анализ на конкретно поведение 

15 Оптимизация на поведението в 
мултикултурна среда  

2 ч. лекции и семинарни занятия - 
собствен опит в ролева игра 

 
 

Изпит 
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Разработка и защита на курсов проект  
"Оптимизация на поведението в зададена ситуация" 
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