
 

Анотация 

 
15411 Организационно поведение (Лидерство и екипност) 

 

Учебен план 4-102-16 за обучение по специалност „Организация и 

управление на военни формирования на тактическо ниво“, 

специализация „Корабни машини и механизми за ВМС“, ОКС 

„Бакалавър“ 

45 часа, задължителна дисциплина  

 

ЕСТК кредити: 4  

Катедра 

Мениджмънт и логистика 

Учебни цели: 

    1. Обучаемите ДА ЗНАЯТ: 

 - И разбират същината и спецификите на лидерството и работата в екип (подходи, концепции и 

закономерности на формирането, функционирането, управлението и развитието на поведението 

на личността и на групата спрямо обкръжаващата среда, т.е. да разбират същността на човешкото 

поведение в организацията; да имат работни познания за управление и тренировка на екипажа). 

- Международните морски конвенции, препоръки и националното законодателство. 

2. Обучаемите ДА УМЕЯТ: 

    - Компетентно да изпълняват функциите на ниво „Оперативно“.  

    - Да изпълняват задачи и да управляват натовареността. 

    - Ефективно да управляват ресурсите. 

Система за оценяване: Текущ контрол – осъществява се посредством тестове за самостоятелна 

работа; тест в клас; контролна работа (изпит) в клас. 

Крайната оценка се формира на база текущия контрол, въз основа на две алтернативни точкови 

схеми, при които се изискват общо 100 точки. Първата схема включва резултатите от тестовете за 

самостоятелна работа и проверка на знанията, които са част от основното учебно пособие по 

дисциплината (40 точки) и представянето на контролна работа (изпит) в клас (60 точки). При 

втората схема вместо тестовете за самостоятелна работа във формирането на точките участва тест 

в клас (40 точки).  

Условията за семестриална заверка са обучаемият да е получил поне 20 т. от формите за текущ 

контрол и да е спазвал изискванията за академична етика. 

За успешно преминаване на дисциплината се изисква по всяка от двете части обучаемият да има 

поне 40 точки, като е постигнал не по-малко от 16 точки от тестовете за самостоятелна работа 

(теста в клас) и 24 точки от контролната работа (изпита) в клас.  

При изпълнение на тези изисквания, крайната оценка по всяка от частите се формира по схема. 

Обучението е предвидено да покрие изискванията по функция „Контрол на операциите на кораба 

и грижа за лицата на борда“ на ниво „Оперативно“, правила A-II/1, A-III/1 и A-III/6 на 

Конвенцията STCW’78, както е изменена и допълнена, и отчита изискванията на IMO, моделен 

курс 1.39. 

Съдържание на дисциплината 

№ Учебни теми (модули) Лекции Упражнения 

1. Организационното поведение като научна дисциплина. 

Значение за корабоплаването и морската индустрия 

3 - 

2. Управление и обучение на корабните екипажи 15 - 

3. Управление на задачите и обема на работа на борда на кораба 12 - 

4. Ефективно управление на ресурсите на борда на кораба 12 - 

5. Заключително занятие 3 - 

 Общо: 45 - 

 

 


