
РАЗПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИИТЕ ЗА ЗИМНИЯ СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2016-2017 г. МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА 

„ТРУДОВА И ОРГАНИЗАЦИОННА ПСИХОЛОГИЯ” - I курс, РЕДОВНА ФОРМА 
 

Всички занятия ще се провеждат в блок 4,  4-ти км, бул. „Цариградско шосе” № 125 
 

Директор на програмата: Проф. д.пс.н. Снежана Илиева Административен отговорник: д-р Стоянка Христова 
E-mail:  seilieva@phls.uni-sofia.bg E-mail:  stoyanka.shopova@gmail.com 

sn_ilieva@abv.bg stoyanka.shopova@phls.uni-sofia.bg  
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Пон. 

        Ценности и трудова мотивация, У.,  

зала 400 

Хон. ас. д-р Ст. Христова 
На следните дати:  

31 октомври; 7, 14 и 21 ноември 

  

 
Вт. 

        

Ценности и трудова 

мотивация, Л., зала 202 

Проф. д.пс.н. Сн. Илиева 

Начална дата: 18.10.2016г. 

   

 

Ср. 
        

Индивидуални различия на работното място,  

Л. + У., зала 400 

Доц. д-р Ергюл Таир 

Начална дата: 19.10.2016г. 

  

 

 
 

Четв. 

        Управление на впечатленията и бизнес етикет 

(ИЗБИРАЕМ КУРС), Л., зала 400 

Гл.ас. д-р Д. Иванова 

Начална дата: 27.10.2016г. 
Лекциите ще се провеждат през седмица от 17:00 ч. до 20:45 ч. 

 

 

Психология на пазара, У., зала 400 

Гл. ас. д-р Д. Иванова 

Начална дата: 03.11.2016г. 
Упражненията ще се провеждат през 

седмица от 17:00 ч. до 19:30 ч. 

  

Пет.         

Психология на пазара, Л., зала 300 

Доц. д-р Анелия Петрова 
 

На следните дати:  

- 21 и 28 октомври  - от 17:30 ч. до 20:00 ч.;  

- 4, 11, 25 ноември; 2, 9, 16 декември –  

от 17:00 ч. до 20:15 ч. 
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БЛОКОВИ ЗАНЯТИЯ: 
 

 

1. Задължителният лекционен курс по Стратегически мениджмънт при проф. д.с.н. Цветан Давидков ще се проведе блоково  на 

следните дати през м. октомври - ноември: 

• 29 октомври (събота) - от 9:00 ч. до 18:00 ч. – зала 300; 

• 30 октомври (неделя) - от 9:00 ч. до 18:00 ч. – зала 300; 

•   5 ноември (събота) - от 9:00 ч. до 18:00 ч. – зала 300. 

 

2. Задължителният лекционен курс по Крос-културен мениджмънт и организационна култура при проф. д.пс.н. Снежана Илиева ще се 

проведе блоково  на следните дати през м. ноември: 

• 18 ноември (петък) - от 9:00 ч. до 18:00 ч. – зала 300; 

• 19 ноември (събота) - от 9:00 ч. до 18:00 ч. – зала 300; 

• 20 ноември (неделя) - от 9:00 ч. до 18:00 ч. – зала 300. 

 

3. Упражненията по Крос-културен мениджмънт и организационна култура при хон. ас. д-р Стоянка Христова ще се проведат блоково  

на следните дати през м. ноември: 

• 27 ноември (неделя) - от 9:00 ч. до 18:00 ч. – зала 300; 

• 28 ноември (понеделник) - от 17:00 ч. до 21:15 ч. – зала 400. 

 

4. Задължителният лекционен курс по Стрес, здраве и безопасност в работна среда при гл. ас. д-р Вихра Найденова ще се проведе 

блоково  на следните дати през м. ноември, декември и януари: 

• 26 ноември (събота) - от 14:00 ч. до 18:15 ч. – зала 300; 

• 3 декември (събота) - от 14:00 ч. до 18:15 ч. – зала 300; 

• 4 декември (неделя) - от 9:00 ч. до 13:15 ч. – зала 300; 

• 10 декември (събота) - от 14:00 ч. до 18:15 ч. – зала 300; 

• 11 декември (неделя) - от 9:00 ч. до 13:15 ч. – зала 300; 

• 8 януари (неделя) - от 9:00 ч. до 13:15 ч. – зала 300. 

 

5. Избираемият лекционен курс по Техники за социално влияние при проф. д-р Георги Карастоянов ще се проведе блоково  на 

следните дати през м. ноември, декември и януари: 

• 26 ноември (събота) - от 9:00 ч. до 13:15 ч. – зала 300; 

• 3 декември (събота) - от 9:00 ч. до 13:15 ч. – зала 300; 

• 4 декември (неделя) - от 14:00 ч. до 18:15 ч. – зала 300; 

• 10 декември (събота) - от 9:00 ч. до 13:15 ч. – зала 300; 



• 11 декември (неделя) - от 14:00 ч. до 18:15 ч. – зала 300; 

• 8 януари (неделя) - от 14:00 ч. до 18:15 ч. – зала 300. 
 

6. Избираемият лекционен курс по Невербална комуникация и комуникативна компетентност при проф. д.ф.н. Величко Руменчев ще 

се проведе блоково  на следните дати през м. декември - януари: 

• 17 декември (събота) - от 9:00 ч. до 18:00 ч. – зала 300; 

• 18 декември (неделя) - от 9:00 ч. до 18:00 ч. – зала 300; 

• 7 януари (събота) - от 9:00 ч. до 18:00 ч. – зала 300. 

 

7. Избираемият лекционен курс по Емоционална интелигентност при хон. ас. д-р Валерия Витанова ще се проведе блоково  на 

следните дати през м. декември - януари: 

• 9 януари (понеделник) - от 9:00 ч. до 18:00 ч. – зала 202; 

• 12 януари (четвъртък) - от 12:30 ч. до 16:45 ч. – зала 200; 

• 16 януари (понеделник) - от 9:00 ч. до 18:00 ч. – зала 202; 

• 19 януари (четвъртък) - от 12:30 ч. до 16:45 ч. – зала 200. 

 

8. Задължителният лекционен курс по Изследователски методи в трудовата и организационната психология при доц. д-р Емилия 

Алексиева ще се проведе блоково  на следните дати през м. януари: 

• 6 януари (петък) - от 9:00 ч. до 18:00 ч. – зала 300; 

• 13 януари (петък) - от 9:00 ч. до 18:00 ч. – зала 300; 

• 20 януари (петък) - от 9:00 ч. до 18:00 ч. – зала 300. 

 

9. Упражненията по Изследователски методи в трудовата и организационната психология при ас. д-р Светослав Близнашки ще се 

проведат блоково  на следните дати през м. януари: 

• 14 януари (събота) - от 9:00 ч. до 14:00 ч. – зала 300; 

• 15 януари (неделя) - от 9:00 ч. до 18:00 ч. – зала 300. 

 

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ЗИМНИЯ СЕМЕСТЪР: 03.10.2016 г. до 20.01.2017 г. 

СЕСИЯ: 23.01.2017 г. до 17.02.2017 г. 
 

 

Септември 2016 г. 

Изготвил: д-р Стоянка Христова, административен отговорник на МП „Трудова и организационна психология“ (редовна и задочна форма) 

E-mail: stoyanka.shopova@gmail.com   
stoyanka.shopova@phls.uni-sofia.bg 


