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Учебна заетост Форма Хорариум 
Аудиторна заетост Лекции 30 

Семинарни упражнения 30 

Практически упражнения (хоспетиране) 0 

Обща аудиторна заетост 60 

Извънаудиторна 

заетост 

Реферат 20 

Доклад/Презентация 20 

Курсов учебен проект 30 

Самостоятелна работа в библиотека или с ресурси 20 

Обща извънаудиторна заетост 90 

ОБЩА ЗАЕТОСТ 150 

Кредити аудиторна заетост 2 

Кредити извънаудиторна заетост 3 

ОБЩО ЕКСТ 5 

 

 
№ Формиране на оценката по дисциплината1 % от оценката 

1.  
Workshops (информационно търсене и колективно обсъждане 

на доклади и реферати) 
10 

2.  Участие в тематични дискусии в часовете 10 

3.  Тестова проверка 10 

4.  Решаване на казуси 10 

5.  Текуша самостоятелна работа /контролно 20 

                                                      
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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6.  Изпит 40 

Анотация на учебната дисциплина: 
Съдържанието на курса е систематизирано в няколко проблемни области, които са 

предназначени да разкрият факторите, които повишават или задържат трудовото 

изпълнение. Съществено място се отделя на стреса в работата, като се обобщават теориите 

и моделите за професионален стрес, причините и  източниците, проявите и последствията 

от стреса. Отчитат се предпоставките за възникване на бърнаут в работата, както и 

организационните подходи и индивидуалните стратегии за преодоляването на стреса. 

Анализират се непродуктивните и контрапродуктивните прояви в труда, които задържат 

трудовото изпълнение. 

Подчертава се взаимосвързаността между стрес, здраве, субективно благополучие и 

трудово изпълнение, която се разглежда в контекста на трудовата и професионалната 

здравна психология.  

Акцент се поставя и върху психология на професиите и психология на персонала, като се 

въвеждат теориите за професионалния избор и кариерното развитие, процеса на подбор и 

оценка на изпълнението, индивидуалните различия в трудовото изпълнение. Проследяват 

се промените в съдържанието на труда в резултат на взаимодействието човек-машина и на 

въвеждането на информационните технологии и влиянието им върху здравето и трудовото 

изпълнение.  

 

 

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

 

 

Очаквани резултати: 

Студентите ще имат знания и умения: 

 Да анализират причините и факторите за стрес на работното място; 

 Да отчитат индивидуалните  различия в равнищата на стрес, появата на бърнаут  и 

стратегиите за справянето със стреса; 

 Да разбират  факторите, които оказват влияние върху здравето, благополучието и 

качеството на живот в труда; 

 Да прилагат основните подходи за подбор на персонала и за оценка на трудовото 

изпълнение; 

 Да отчитат предпоставките и факторите за професионален избор, кариерно развитие 

и успешна професионална реализация; 

 Да отчитат влиянието на съвременните информационни технологии върху 

качеството на живот на личността и трудовото изпълнение 

 

 

 

 

 

Учебно съдържание 
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№ Тема: Хорариум 

1 Стрес в работата. Класически и интеракционистки модели за стреса. 

Теории за професионалния стрес. Стресори в трудовата среда. 
2 

2 Личностни детерминанти и когнитивни модератори на стреса в работата. 

Тип А-поведение. Последствия от стреса в работата. 
2 

3 Стрес и бърнаут в работата. Личностни различия и поведенчески прояви 

на бърнаута.  
2 

4 Индивидуални стратегии за справяне със стреса в работата. Социалната 

подкрепа като буфер на професионалния стрес. 
2 

5 Управление на стреса в организациите. Подходи и програми за 

редуциране на стреса. Управление на времето. 
2 

6 Качество на трудовия живот, личностно и професионално благополучие. 

Подходи за повишаване на благополучието на работното място. 
2 

7 Непродуктивно и контрапродуктивно поведение в труда. Тормоз на 

работното място. 
2 

8 Труд и здраве. Програми за поддържане на здравето на служителите. 

Професионална здравна психология. 
2 

9 Подбор на персонала. Цели и етапи на подбора. Методи за подбор на 

кандидати. Центрове за оценяване. 
2 

10 Оценка на трудовото изпълнение. Критерии и фактори за оценка на 

изпълнението. Грешки при оценяването. 
2 

11 Индивидуални различия в трудовото изпълнение. Личностни 

детерминанти и предиктори на трудовото изпълнение. Индивидуално 

развитие на работното място. 

2 

12 Избор на професия и професионално ориентиране. Теории за 

професионалния избор. Фактори за вземане на решение за избор на 

професия. 

2 

13 Кариера и кариерно развитие. Теории за етапите в кариерното развитие. 

Личностни различия и кариерни предпочитания. 
2 

14 Инженерна психология. Взаимодействие човек-машина. Съвременните 

информационни технологии и промени в характера на труда 
2 

15 Перспективи и тенденции в развитието на трудовата психология. Сфери 

на професионална реализация на трудовите психолози. 
2 

 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. 

 

 

 

 

 

 

План на семинарните занятия  
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№ Тема: Хорариум 

1 Работоспособност и умора. 3 

2 Стрес и професионален стрес. 3 

3 Модели на професионален стрес.  3 

4 Устойчивост на стрес като личностна характеристика. 3 

5 Фрустрация, бърнаут и социална подкрепа в труда. 3 

6 Контрапродуктивно поведение в организацията. 3 

7 Ефективност на труда – същност и критерии за ефективност. 3 

8 Субективно благополучие и професионално благополучие. 3 

9 Психологичен професионален подбор. 3 

10 Психологични аспекти на безработицата. 3 

 

 

Конспект за изпит 

№ Въпрос: 
1 Стрес в работата. Класически и интеракционистки модели за стреса. Теории за 

професионалния стрес. Стресори в трудовата среда 

2 Личностни детерминанти и когнитивни модератори на стреса в работата. Тип А-

поведение. Последствия от стреса в работата 

3 Стрес и бърнаут в работата. Личностни различия и поведенчески прояви на бърнаута.  

4 Индивидуални стратегии за справяне със стреса в работата. Социалната подкрепа като 

буфер на професионалния стрес. 

5 Управление на стреса в организациите. Подходи и програми за редуциране на стреса. 

Управление на времето. 

6 Качество на трудовия живот, личностно и професионално благополучие. Подходи за 

повишаване на благополучието на работното място. 

7 Непродуктивно и контрапродуктивно поведение в труда. Тормоз на работното място. 

8 Труд и здраве. Програми за поддържане на здравето на служителите. Професионална 

здравна психология. 

9 Подбор на персонала. Цели и етапи на подбора. Методи за подбор на кандидати. Центрове 

за оценяване. 

10 Оценка на трудовото изпълнение. Критерии и фактори за оценка на изпълнението. Грешки 

при оценяването. 

11 Индивидуални различия в трудовото изпълнение. Личностни детерминанти и предиктори 

на трудовото изпълнение. Индивидуално развитие на работното място. 

12  Избор на професия и професионално ориентиране. Теории за професионалния избор. 

Фактори за вземане на решение за избор на професия. 

13 Кариера и кариерно развитие. Теории за етапите в кариерното развитие. 

Личностни различия и кариерни предпочитания. 

14 Инженерна психология. Взаимодействие човек-машина. Съвременните информационни 

технологии и промени в характера на труда 

15 Перспективи и тенденции в развитието на трудовата психология. Сфери на професионална 

реализация на трудовите психолози. 
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