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1. Код: MAN 1436
2. Наименование на учебната дисциплина: Поведенчески проучвания и анализи
3. Вид: по избор
4. Цикъл: първи
5. Година на изучаване: първа - четвърта
6. Семестър: втори - осми
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектори: доц. д-р Даниела Попова, ас. Гергана Желязкова
9. Резултати от обучението – усвоени знания, умения, компетенции (цели): – студентите

придобиват знания за: различните методи за събиране на данни за поведението на хората за
нуждите на бизнес организациите и анализа им, как да провеждат поведенчески проучвания;
способност за самоанализ на поведението, работа в група, аргументиране на собствени изводи,
разрешаване на проблемни ситуации и др.,

10. Начин на осъществяване: директно
11. Предварителни и съпътстващи изисквания (пред-условни или съусловни дисциплини):

въведение в мениджмънта, управление на човешките ресурси, организационно поведение,
статистика, психология на управлението

12. Съдържание на курса: Дисциплината “Поведенчески проучвания и анализи”е фокусирана върху
изследването на поведението на хората за нуждите на бизнес организациите. Представени са
различните методи за събиране на данни за поведението на хората за нуждите на бизнес
организациите и анализа им, как се провеждат поведенчески проучвания, основните области за,
източници на проблеми от етично естество при поведенческите проучвания, как се определя
валидността и надеждността на различните измервателни скали, как се създава и тества
въпросник и др.

13. Препоръчителна или задължителна литература:
1. Cooper, Donald R. et al.,Business Research Methods, C. William Emory.-5. ed..-Chicago:

Irwin,1995.
2. Davies, Martin Breff, Doing a Successful Research Project: Using Qualitative or Quantitative

Methods, New York: Palgrave, 2007
3. Robson, Colin, Real World Research: A Resource for Users of Social Research Methods in Applied

Settings. 3. ed., Chichester : WILEY-BLACKWELL, 2013.
4. Yin, Robert K. Case Study Research : Design and Methods / Robert K. Yin. 5. ed. . London : SAGE

Publ., 2014.
14. Планирани дейности за обучение и методи на преподаване: лекции и консултации. Лекциите са

представени чрез медия и включват освен теоретичен материал така и резултати от съвременни
изследвания в научната област и приложението им в практиката. Използвани са и видео
материали на добри и лоши практики. През семестъра студентите решават казуси и тестове,
провеждат делови игри и участват в дискусии.

15. Методи за оценка и критерии: Текущо студентите могат да проверяват своите резултати и
посредством публикуваните списъци във виртуално обучение и от текущото съобщаване на
резултатите, обобщенията и препоръките по време на часовете. Крайната оценка, се формира от
два компонента: текуща оценка от упражнения и лекции с тежест 0,3 и изпитна оценка с тежест
0,7, като се допуска и устен изпит за формиране на окончателната оценка. Всеки студент може
да види своите писмени работи и конкретните си препоръки и да дискутира по тях.

16. Език на преподаване: български


