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Специализиран курс за докторанти към ЦО на БАН 

Наименование на курса: 

ИНДИВИДУАЛНИ РАЗЛИЧИЯ НА РАБОТНОТО МЯСТО 

INDIVIDUAL DIFFERENCES AT WORKPLACE 

Лектор:  

проф.  д-р Ергюл Таир 

Prof. Ergyul Tair, PhD 

Департамент «Психология», ИИНЧ 

Email: ergyul_tair@yahoo.com 

Tel.: +359 896 646 257 

Хорариум: 30 учебни часа, 20 кредита 

Attendance: 30 hours, 20 credits 
 

Анотация: 

Целта на курса е да представи в теоретичен и приложен план ролята на 

индивидуалните различия в трудовото поведение. Курсът е систематизиран 

в няколко основни области. В първата част се проследява същността, 

основните изследователски насоки и методите за изследване на 

индивидуалните различия. Втората част акцентира върху различни 

теоретични направления, които очертават оригинални разбирания за 

структурата на личността. Проследяват се класически и съвременни теории, 

включващи биологична, социална, когнитивна и диспозиционна 

перспектива към личността. Специално внимание се отделя на 

съвременните изследвания, които предоставят доказателства за ролята на 

личностните черти, познавателните и емоционалните способности в 

изпълнението и цялостното поведение на работното място. В последната 
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част се представят резултати от български изследвания, разкриващи ролята 

на личностните и организационните фактори за контрапродуктивното 

поведение, професионалното изтощение, ангажираността и афективното 

професионално благополучие.  

Докторантският курс е насочен към психолози, социолози, икономисти и 

други специалисти от сферата на обществените науки. 

 

Annotation: 

The course is aimed at getting acquainted with theoretical approaches and 

implications of individual differences at workplace. Main topics in the course: 1) 

Basic theoretical and metodolocical isues in studying individual differences; 2) 

Classical and modern theories, including biological, social, cognitive and 

dispositional perspective on the personality, as special attention is paid to results 

from contemporary research providing evidence for the role of personality traits, 

cognitive abilities, and emotional intelligence in job performance and overall 

behavior in the workplace. The last part presents and analyze the results of 

Bulgarian research, revealing effects of personality traits, individual and 

organizational factors on counterproductive work behavior, burnout, work 

engagement and affective job well-being. 

The course is referring to PhD students in psychology, sociology, economics and 

other social sciences. 
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