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Учебна заетост Форма Хорариум 
Аудиторна заетост Лекции 30 

Семинарни упражнения 0 

Практически упражнения (хоспетиране) 0 

Обща аудиторна заетост 30 

Извънаудиторна 

заетост 

Реферат 20 

Доклад/Презентация 20 

Курсов учебен проект 30 

Самостоятелна работа в библиотека или с ресурси 20 

Обща извънаудиторна заетост 60 

ОБЩА ЗАЕТОСТ 90 

Кредити аудиторна заетост 1 

Кредити извънаудиторна заетост 2 

ОБЩО ЕКСТ 3 

 

 
№ Формиране на оценката по дисциплината1 % от оценката 

1.  
Workshops {информационно търсене и колективно 

обсъждане на доклади и реферати) 
20 

2.  Участие в тематични дискусии в часовете 10 

3.  Тестова проверка  

4.  Решаване на казуси 10 

5.  Текуща самостоятелна работа /контролно 20 

6.  Изпит 40 

                                                      
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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Анотация на учебната дисциплина: 
Лекционният курс е предназначен да даде знания в областта на кроскултурните аспекти на 

организационното поведение и е в синхрон с нарастващата необходимост да се работи в 

мултикултурен контекст в условията на глобализиращото се общество. Акцентът е върху 

съотношението културно-специфично – универсално при обяснение на трудовото поведение и 

изпълнение и на организационните процеси. Той се базира на постиженията и закономерностите, 

установени в кроскултурната трудова и организационна психология и е насочен да разкрие 

различията и сходствата между културите по отношение на ключови за организационното поведение 

проблеми като междукултурната комуникация и диалог, ценностите и мотивацията, лидерството, 

воденето на  преговори, организационната промяна и развитие. За целта се анализират различните 

подходи за дефиниране на културата, проследяват се различията в убежденията и ценностите спрямо 

труда и трудовата етика, отчита се влиянието на националната култура върху организационните 

култури и върху подходите и практиките за управление на човешките ресурси. 

 

 

 

Предварителни изисквания: 
Студентите трябва да имат познания по социална психология, организационна психология 

и трудова психология. 

 

 

Очаквани резултати: 

Студентите ще имат знания и умения: 

 Да разбират ролята на културата в поведението на хората в организациите; 

 Да анализират факторите за междукултурни  различия в индивидуалното и 

груповото поведение; 

 Да отчитат влиянието на националните култури върху лидерството и поведението; 

 Да разбират необходимостта от прилагане на културно-специфични модели при 

управление на човешките ресурси, промяна и развитие на организациите; 

 

 

Учебно съдържание 
 

№ Тема: Хорариум 

1 Подходи за определяне на културата. Културата като детерминанта на 

поведението в труда. Взаимодействие между култура и организации. 

Мултикултурната организация. 

 

2 

2 Кроскултурален мениджмънт. Сравнителни изследвания в областта на 

управлението на организациите – история и перспективи. Американски и 

японски мениджмънт. 

2 

3 Междукултурни различия и ценности спрямо труда. Индивидуализъм – 

колективизъм и различия в организационното поведение. Кроскултурни 

изследвания на ценностите (Х. Триандис и Ш. Шварц). 

2 

4 Национални култури и влияние върху организационната култура. 

Последствия от културата и трудови ценности. Измерения на културата. 

Модел на Г. Хофстеде за анализ на организационната култура. 

2 
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5 Културни дилеми и междукултурна компетентност. Сравнителен анализ 

на културните различия и разрешаване на ценностните дилеми и конфликти 

(Ф. Тромпенаарс, Ч. Хампдън-Търнър). 

2 

6 Модернизация и постмодернизация. Културни и икономически промени. 

“Културна карта” на света и промяна на ценностите (Р. Ингълхарт). 
2 

7 Трудова етика и убеждения спрямо труда. Типове трудова етика – 

универсалност и културна специфика. 
2 

8 Ценности и убеждения спрямо труда в българското общество – 

социокултурна специфика. Европейски ценности и промяна на 

отношението към труда. 

2 

9 Качество на живота в труда – кроскултурни и индивидуални 

особености. Организационно здраве, стрес  и субективно благополучие. 

Баланс между работата и семейство.   

 

2 

10 Мотивация и нагласи към труда. Културни различия в мотивационните 

типове, ангажираността в работата и удовлетвореността от нея. 

 

2 

11 Междукултурна комуникация. Преодоляване на комуникативните 

бариери и ефективност на междукултурния диалог. Кроскултурният 

асимилатор като подход за подобряване на междукултурното 

сътрудничество. 

2 

12 Водене на преговори и разрешаване на конфликти. Междукултурни 

стилове и начини за реагиране в конфликтни ситуации. 
2 

13 Социокултурни модели на лидерство. Различия в предпочитанията 

относно лидерските стилове.  Трансформиращо лидерство. 
2 

14 Кроскултурни модели за управление на човешките ресурси. Различия в 

подходите и практиките за подбор, оценяване и развитие на човешкия 

капитал. 

 

2 

15 Кроскултурно организационно развитие. Различия във възгледите за 

организационната промяна. Приложимост на подходите и интервенциите за 

организационно развитие според културите. 

 

2 

 

Конспект за изпит 

№ Въпрос: 
1 Подходи за определяне на културата. Културата като детерминанта на поведението в 

труда. 

2 Кроскултурален мениджмънт. Сравнителни изследвания в областта на управлението на 

организациите – история и перспективи. 

3 Междукултурни различия и ценности спрямо труда. Индивидуализъм – колективизъм и 

различия в организационното поведение. Кроскултурни изследвания на ценностите (Х. 

Триандис и Ш. Шварц). 

4 Национални култури и влияние върху организационната култура. Измерения на културата. 

Модел на Г. Хофстеде за анализ на организационната култура. 

5 Културни дилеми и междукултурна компетентност. Сравнителен анализ на културните 

различия и разрешаване на ценностните дилеми и конфликти (Ф. Тромпенаарс, Ч. 

Хампдън-Търнър). 

6 Модернизация и постмодернизация. Културни и икономически промени. “Културна карта” 

на света и промяна на ценностите (Р. Ингълхарт). 

7 Трудова етика и убеждения спрямо труда. Типове трудова етика – универсалност и 
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културна специфика. 

8 Ценности и убеждения спрямо труда в българското общество – социокултурна специфика. 

Европейски ценности и промяна на отношението към труда. 

9 Качество на живота в труда – кроскултурни и индивидуални особености. Организационно 

здраве, стрес  и субективно благополучие.  

10 Мотивация и нагласи към труда. Културни различия в мотивационните типове, 

ангажираността в работата и удовлетвореността от нея. 

11 Междукултурна комуникация. Преодоляване на комуникативните бариери и ефективност 

на междукултурния диалог.  

12 Водене на преговори и разрешаване на конфликти. Междукултурни стилове и начини за 

реагиране в конфликтни ситуации. 

13 Социокултурни модели на лидерство. Различия в предпочитанията относно лидерските 

стилове.   

14 Кроскултурни модели за управление на човешките ресурси. Различия в подходите и 

практиките за подбор, оценяване и развитие на човешкия капитал. 

15 Кроскултурно организационно развитие. Различия във възгледите за организационната 

промяна. 
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