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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: MAN 3261
2. Наименование на учебната дисциплина: Мениджмънт на конфликти
3. Вид: факултативна
4. Цикъл: първи
5. Година на изучаване: първа-четвъртa
6. Семестър/ триместър, в който се изучава: първи-осми
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора: д-р Иванка Банкова, проф. д.п.н. Горан Горанов
9. Резултати от обучението по дисциплината - усвоени знания, умения, компетенции

(цели): предлага необходимия обем от теоретични знания в областта на
конфликтологията и практически умения и компетентности да се преобразува
конфликтогенната среда с цел предотвратяване на деструктивните конфликти и
използване на конструктивните конфликти като източник на развитие, както и умения
за оптимален изход от конфликтните ситуации в дейността на администрацията.
Подготвят се специалисти с умения и навици за прогнозиране, предотвратяване и
разрешаване на противоречия и конфликти в сферата на администрацията.

10. Начин на осъществяване: директно
11. Предварителни и съпътстващи изисквания: студентите трябва да имат базисна

подготовка осигурени от обучението по дисциплините “Социални комуникации”,
“Социология на управлението”, “Психология на управлението”, „Управление на
човешките ресурси”, „Организационно поведение” и други, близки до тях по
съдържание на преподаваните и усвоени знания.

12. Съдържание на курса (анотация): курсът има за цел да даде познания свързани с
цялостния процес на разрешаване на конфликти. Този процес включва изследване на
генезиса, причините за възникване на конфликта, поведението на конфликтуващите
страни, осъзнали непримиримия характер на противоречивите си интереси и най-вече
стратегиите, пътищата и формите за разрешаване на конфликтите.

13. Препоръчителна или задължителна литература за четене или други образователни
ресурси / инструменти:
1. Димитров, Д.В., Управление на конфликта, Изд. Марица. Пловдив., 2007.
2. Димитров, Д.Й. Конфликтология. УИ Стопанство. София. 2005.
3. Галтунг Йохан. Разрешаване на конфликти. София, 2005.
4. Паунов, М. Организационно поведение. СИЕЛА. София. 2010;
5. Стоянова, М. Конфликтите през призмата на социологията. ИК на УНСС. София.
2014.

14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: групови дискусии, решаване на
казуси, свързани с водене на преговори, разработване на конкретен проект за
изследване на конфликти.

15. Методи и критерии на оценяване: писмен и устен изпит
16. Език на преподаване: български


