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Формиране на оценката по дисциплината1
Workshops {информационно търсене и колективно
обсъждане на доклади и реферати)
Участие в тематични дискусии в часовете
Тестова проверка
Решаване на казуси
Текуща самостоятелна работа /контролно

30
30
0
60
20
20
30
20
90
150
2
3
5

% от оценката
10
10
10
10
20

В зависимост от спецификата на учебната дисциплина и изискванията на преподавателя е възможно
да се добавят необходимите форми, или да се премахнат ненужните.
1

6.

Изпит

40

Анотация на учебната дисциплина:
Съдържанието на курса е систематизирано в няколко проблемни области, които са
предназначени да разкрият индивидуалните различия в трудовото поведение и
детерминиращата роля на ценностите, нагласите и мотивите на личността за изпълнението.
Проследява се развитието на трудовата психология и основните проблемни области и
направления. Специално внимание се отделя на възгледите за трудовата етика, като се
извеждат психологическите й характеристики, както и влиянието й за индивидуалното
поведение в труда и за формиране на мотивация за работа. Разглеждат се класически и
съвременни теории за мотивацията за труд, в това число приложимостта на съдържателни и
процесни теории за мотивацията. Анализират се подходите за изследване на нагласите към
труда и се обособяват детерминантите на удовлетвореността от работата, включеността и
ангажираността в нея и привързаността и лоялността към организацията.

Предварителни изисквания:
Студентите трябва да имат познания по социална психология и психология на личността.

Очаквани резултати:
Студентите ще имат знания и умения:
 Да отчитат ролята на трудовата етика и ценностите на личността за поведението в
работата;
 Да анализират факторите за мотивация и различията в индивидуалното поведение;
 Да разбират потребностите на личността и тяхното влияние за трудовото
изпълнение;
 Да разбират детерминантите на удовлетвореността от работата и включеността в
нея, както и проявите на работохолизма;
 Да анализират факторите и предпоставките за формиране на привързаност и
лоялност към организацията и за активно участие и просоциално поведение в нея;

Учебно съдържание
№
1

2

3

Тема:
Възникване и произход на трудовата психология. Етапи и перспективи в
развитието на трудовата психология. Трудовата психология в Европа и
България.
Направления в трудовата психология. Тейлоризъм, психотехника,
“човешки отношения”, ергономия, инженерна психология. Основни
сфери на приложение на трудовата психология.
Труд и трудова етика. Психологически изследвания на трудовата етика.
Типове трудова етика и изменение на отношението към труда.

Хорариум
2
2
2

2

4

Ценности и трудово поведение. Теории и схващания за ценностите на
личността. Типологии на ценностите.

2

5

Кроскултурни изследвания на ценностите. Индивидуализъм –
колективизъм – социокултурни и личностни измерения. Динамика и
промяна на ценностите спрямо труда.
Субективна значимост на труда и включеност в работата. Детерминанти
на идентификацията с работата

2

Работохолизъм и поведение в труда. Организационна и клинична
перспектива в изследването на работохолизма. Различия в проявите на
работохолизъм.
Мотивация за труд. Подходи към изследване на мотивацията в трудовата
и организационната психология. Психологически договор и мотивация.

2

9

Съдържание на мотивите за работа. Типологии на теориите за трудова
мотивация. Теории за потребностите на личността в труда.

2

10

Процесът на трудова мотивация. Социално сравнение и социален обмен
в трудовата дейност. Теория за справедливостта.

2

11

Теории за очакванията. Теория за инструменталността. Мотивация и
поставяне на цели. Интегриран модел за мотивация за труд.

2

12

Нагласи към труда. Подходи за изследване на нагласите към труда.
Личностни и ситуативни детерминанти на нагласите към труда.

2

13

Удовлетвореност от работата. Детерминанти и последствия от
удовлетвореността от работата. Модели за взаимодействието между
работа и личен живот.
Привързаност към организацията. Фактори и предпоставки за формиране
на лоялност.

2

Организационно гражданско поведение и трудово изпълнение.
Детерминанти и прояви на просоциалното и гражданското поведение в
организацията
Практическо допълнение към семинарните занятия е курсовата работа.
Съгласно учебния план тя се разработва задължително при всяка редовна
дисциплина и се предава от студента преди явяване на изпита.

2

6

7

8

14

15

2

2

2

План на семинарните занятия
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Тема:
Труд и трудова дейност.
Предмет и задача на трудовата психология.
Направления в развитието на трудовата психология.
Трудова етика и отношение към труда.
Ценности в труда.
Индивидуални разлики и трудови постижения.
Мотивация и трудова дейност.
Теории за трудова мотивация.
Включеност в трудовата дейност.
Работохолизъм – клинична и организационна перспектива.
Удовлетвореност от труда – същност и теории.

Хорариум
2
2
2
2
4
2
4
4
2
3
3
3

Конспект за изпит
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Въпрос:
Възникване и произход на трудовата психология. Етапи и перспективи в развитието на
трудовата психология.
Основни сфери на приложение на трудовата психология. Трудовата психология в Европа и
България
Направления в трудовата психология. Тейлоризъм, психотехника, “човешки отношения”,
ергономия, инженерна психология. Хуманистични възгледи
Труд и трудова дейност. Развитие на възгледите за труда в различните общества.
Изменения в характера на труда в съвременното информационно общество.
Трудова етика. Психологически изследвания на трудовата етика. Типове трудова етика и
изменение на отношението към труда
Ценности спрямо труда и качество на живот. Типологии на ценностите. Трудова заетост и
качество на живот.
Динамика и промяна на ценностите спрямо труда. Междупоколенчески различия. Фактори
и предпоставки за изменения в ценностите.
Смисъл на труда и ценности. Теории и схващания за ценностите на личността.
Психологически изследвания на значимостта на труда. Индивидуални различия.
Включеност в трудовата дейност. Ролеви и мотивационен подход в изследването на
включеността. Детерминанти на идентификацията с работата.
Работохолизъм и поведение в труда. Организационна и клинична перспектива в
изследването на работохолизма. Различия в проявите на работохолизъм.
Мотивация за труд. Подходи към изследване на мотивацията в трудовата и
организационната психология. Психологически договор и мотивация.
Съдържание на мотивите за работа. Типологии на теориите за трудова мотивация. Теории
за потребностите на личността в труда
Процесът на трудова мотивация. Социално сравнение и социален обмен в трудовата
дейност. Теория за справедливостта.
Теории за очакванията. Теория за инструменталността. Мотивация и поставяне на цели.
Интегриран модел за мотивация за труд.
Подходи към изследване на нагласите към труда. Диспозиционен и социалноинформационен подходи.
Модел на характеристиките на трудовата дейност. Интеракционистки подход към
изследване на нагласите към труда.
Удовлетвореност от труда. Съвременни теории за удовлетвореността. Регулативни
функции на удовлетвореността от труда. Методи на изследване
Детерминанти и последствия на удовлетвореността от труда. Удовлетвореност от живота и
удовлетвореност от труда.
Привързаност към организацията. Детерминанти на привързаността. Прояви на
привързаността към организацията и влияние върху трудовото изпълнение.
Просоциално и организационно гражданско поведение. Същност, особености и
детерминанти.
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