
КОНСПЕКТ 

ЗА КАНДИДАТ-ДОКТОРАНТСКИ КОНКУРС  

ПО ОРГАНИЗАЦИОННА ПСИХОЛОГИЯ  

 

 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 3.2. ПСИХОЛОГИЯ 

   

ДОКТОРСКА ПРОГРАМА  

„ТРУДОВА, ОРГАНИЗАЦИОННА И ИКОНОМИЧЕСКА ПСИХОЛОГИЯ“ 

  

1. Същност на организационната психология и равнища на анализ на поведението в 

организациите. Традиционен и съвременен възглед за организационното поведение.  

Теории за управлението на организациите. 

2. Управление на комуникациите в организационната структура. Формална и 

неформална комуникация. Модели за комуникация и фактори за ефективност на 

комуникацията.   

3. Вземане на решение в организациите. Модели за вземане на решение. Групово 

вземане на решение. Техники за подобряване на груповото вземане на решение.  

4. Власт и влияние в организацията. Модели на власт и зависимост. Фактори на 

организационната политика. Поведенчески стратегии и тактики за оказване на 

влияние.   

5. Теории за лидерството. Теория на чертите и харизматичност на лидерите. 

Ситуационни и вероятностни модели за лидерско поведение. Управленски функции 

и лидерски роли.   

6. Съвременни подходи към лидерството. Трансформиращо лидерство. 

Социокултурни различия в лидерството.  

7. Управление на конфликтите в организацията. Теории и възгледи за конфликтите. 

Фактори за възникване на конфликта и фази на конфликтния процес. Стратегии и 

техники за разрешаване на конфликти.   

8. Междукултурни различия в организационното поведение. Ценностни измерения и 

културни дилеми. Подходи и модели за изследване на националната култура и 

влиянието й върху поведението в организацията .  

9. Организационна култура – същност, функции, характеристики. Типове 

организационна култура. Създаване, промяна и пренасяне на организационната 

култура.  

10. Организационна социализация. Етапи в процеса на организационна социализация.  

Подходи и практики за адаптиране на служителите в организацията. 

11. Управление на промяната в организацията. Равнища на промяната и етапи в 

осъществяването й. Подходи за преодоляване на съпротивата срещу промяната.   

12. Същност и особености на организационното развитие. Етапи в процеса на 

организационно развитие. Цели и ценности на организационното развитие.  

13. Групи и групово взаимодействие в организацията. Критерии и фактори за групова 

ефективност. Анализ на ролите в екипа. Подходи и техники за изграждане на екипи.  



14. Взаимодействие между групите в организацията. Групови граници и групови 

стереотипи. Подобряване на междугруповото сътрудничество.   

15. Организационно учене. Подходи и модели за организационно учене. 

Характеристики на учещата организация. Стимулиране на иновативността и 

креативността в организацията. 
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