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Учебна заетост Форма Хорариум 
Аудиторна заетост Лекции 60 

Семинарни упражнения  

Практически упражнения (хоспетиране) 30 

Обща аудиторна заетост 90 

Извънаудиторна 

заетост 

Реферат  

Доклад/Презентация  

Научно есе  

Курсов учебен проект/домашни работи 90 

Учебна екскурзия  

Самостоятелна работа в библиотека или с ресурси 90 

  

  

   

Обща извънаудиторна заетост 180 

ОБЩА ЗАЕТОСТ 270 

Кредити аудиторна заетост 3 

Кредити извънаудиторна заетост 6 

ОБЩО ЕКСТ 9 

 

 

Анотация на учебната дисциплина: 

Курсът цели да запознае студентите с различни практики в управлението и развитие на 

човешките ресурси в България и с типични проблеми в областта. Целта му е натрупаните 

теоретични познания да бъдат осмислени през практическия опит на действащи мениджъри по 

ЧР от фирми и организации от частния и публичния сектор. 

 

Предварителни изисквания: няма 

Условие за допускане до изпит: присъствие на две трети от занятията (мин. 10 лекции). 

 

Очаквани резултати: 

З 0 1 1 
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Очаква се студентите да развият практически умения за справяне със различни ситуации при 

подбора, оценката и администрирането на човешките ресурси. 

 

 Формиране на оценката по дисциплината 
% от 

оценката 

1.  
Четири самостоятелни работи по темите, отбелязани със звездичка в плана, във формата на 

решаване на казуси и практически задачи 

Всяка по 25% от 

оценката 

2.  

Методи на оценяване на поправителна сесия: 

Разработка на курсова работа от мин. 20000 знака (около 11-12 стандартни страници от 

1800 знака) по свободно избрана от студента тема от предметната област на курса като 

обобщение на проведени четири полуструктурирани интервюта с различни мениджъри по 

човешките ресурси. Гайдът и текстът на интервютата се прилагат към курсовата работа. 

100% 

 

Критерии за оценяване  

За оценка 

„Отличен“ 

 да показва задълбочени и пространни познания по проблема и социалния контекст; 

 да създаде логичен и добре структуриран текст; 

 да създаде добър в стилово и граматическо отношение текст. 

За оценка 

„Много добър“ 

 да показва задълбочени, макар и непълни познания по проблема и контекста 

 да създаде логичен и добре структуриран текст; 

 да създаде добър в стилово и граматическо отношение текст. 

За оценка 

„Добър“ 

 да показва ограничени теоретични познания без груби грешки в интерпретацията; 

 структурата на текста да е общо взето логична; 

 да липсват груби грешки в стилово и граматическо отношение. 

За оценка 

„Среден“ 

 да показва крайно ограничени, повърхностни и/или противоречиви познания; 

 да има поне скициран логически смисъл в текста; 

 да няма крещящи грешки в стилово и граматическо отношение. 

 

Учебно съдържание  

 
№ Тема: Хорариум 

1.  Тенденции на пазара на труда и кариерно развитие в България 4 

2.  *Стратегическо управление на човешкия капитал 4 

3.  *Методи за подбор на персонала 4 

4.  *Администриране на персонала и здравословни и безопасни условия на труд 4 

5.  *Ангажираност на служителите в организацията 4 

6.  Разработване на компетентностни модели в УЧР 4 

7.  Управление на представянето 4 

8.  Управление на промяната 4 

9.  Управление на знанието в организацията 4 

10.  Управление на възнаграждението   4 

11.  Трудовото право в практиката 4 

12.  Специфика на УЧР в държавната администрация 4 

13.  Изграждане на работодателска марка 4 

14.  Вътрешни комуникации във фирмата  4 

15.  Коучинг или менторинг – различия и области на приложение 4 
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Допълнителна: 

“Бизнес  комуникации”. 2005. София: Изд. “Класика и стил”. 

Бланчард, К., Д. Брит, Д. Хьокстра и П. Зигарми. 2010. Кой уби промяната ? Издателство Класика и 

стил, София; 

Морнел, П. 2000. “Как да си подберем най-добрия персонал” – 55 стратегии на успеха; адаптация – 

Драгомир Бояджиев, Книгоиздателска къща “Труд”, София. 

Николов, Н., А. Тушева. 2009. Оценка на компетентностите в държавната администрация, Нова 

звезда 

Harvard Business Review. 2007. Оценка на изпълнението на служителите, Класика и стил 

Hodgson, S. 2005. Brilliant Answer to Tough Interview Questions: Smart Answer to Whatever They Can 

Throw at You; FT Prentice Hall. 
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2
nd

 ed. 

Mackay, М. 2007. Recruiting, Retaining and Releasing People, Managing redeployment, return, retirement 

and redundancy, Oxford 

Нормативни документи: 

Кодекс на труда 

Кодекс за социалното осигуряване 

Закон за здравното осигуряване 

Закон за данъците върху доходите на физическите лица 

Закон за здравословни и безопасни условия на труд 

Наредба за възнагражденията и доходите, върху които се правят осигурителни вноски 

Наредба за договаряне на работната заплата 

Наредба за работното време, почивките и отпуските 

Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж 

Наредба за пенсиите и осигурителния стаж 
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