
  
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

 

Схема  BG051PO001-4.3.04 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение 

в системата на висшето образование” 

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 

 
Инвестира във вашето бъдеще! 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

Бургаски свободен университет 

 

Проект № BG051PO001-4.3.04-003 

„Университетски център за електронни форми  на дистанционно обучение и услуги при БСУ (УЦДО)  – възможност 

за учене през целия живот” 

 

Договор: № BG051PO001-4.3.04-003/03.12.2012 

Име на проект: Университетски център за електронни форми на дистанционно обучение и 

услуги при БСУ (УЦДО) - възможност за улесняване на ученето през целия живот 

Бенефициент: Бургаски свободен университет 

 

Индивидуална учебна програма  

 

Наименование на курса на обучение: УМЕНИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОМЯНАТА 

Общ хорариум: 30 часа 

 

Ръководител на дейност гл.ас. д-р Зорница Ганева 

 

Анотация 

Постоянно променящата се социална среда поставя високи изисквания пред личността, 

които много често са свързани с промяна на поведението. Тази промяна е свързана с нови 

преживявания и чувства, което предполага развиването на нови умения. Промяната носи в себе 

си и позитиви и негативи за личността и нейния свят – личен, професионален и социален. 

Управлението на промяната е структуриран подход насочен към промяна на индивиди, 

групи, организации, който осъществява прехода от една сегашна структура към една желана 

бъдеща структура.  

 

1.Цели на учебната програма/план 

Придобиване на знания и умения за  разпознаване и разбиране на промяната, методи и 

средства за нейното успешно реализиране. 

Предпоставки 

Курсът е адресиран към: 

 Мениджъри и служители, които работят в динамично развиващи се организации и 

желаят да създават добри практики на управление; 

 Хора, чиито социална среда е изпълнена от множество трудни промени от личен и 

професионален характер. 

 

2.Теоретична подготовка 

Тема 2.1. Управление на промяната – същност. Подходи към управление на промяната 

Продължителност 2 часа  

Тема 2.2. Етапи при въвеждане на промяна. Положителни и отрицателни аспекти на промяната 

Продължителност  3 часа 

Тема 2.3. Модели за промяна на личностната и организационната култура 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

Бургаски свободен университет 

 

Проект № BG051PO001-4.3.04-003 
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Продължителност 3 часа  

Тема 2.4. Човешкият фактор – ключов фактор за успешна организационна промяна 

Продължителност 2 часа 

Тема 2.5. Емоционалния фактор в процеса на промяната. Модели за емоционална 

компетентност 

Продължителност 3 часа 

Тема 2.6. Професионална намеса и консултиране 

Продължителност 2 часа 

 

3. Практическа подготовка/изследвания 

Тема 3.1. Изследване на влиянието на емоционалния фактор в процеса на промяна 

Продължителност 7 часа 

Тема 3.2. Развиване на умения за справяне с промяна 

Продължителност 8 часа  

 

4. Очаквани резултати  

Придобити нови знания и умения за  разпознаване и разбиране на процесите на промяна - 

личностна и организационна; 

Формирани по- ефективни знания и компетентности на участниците за изграждане на стратегии 

за промяна; 

Подобрен емоционален  и социален ресурс на участниците; 

Придобити нови умения и компетенции, за по- голяма лична ефективност и управление на 

организации. 

 

 

 

Съгласувал: …………………………. 

Длъжност, степен, име и фамилия  

 

 

 

Изготвил: …………………………….. 

Гл.ас. д-р Зорница Ганева 

 

 

 

 


