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ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ И ФИНАНСИ - СОФИЯ

В Ъ П Р О С Н И К

ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТТА
„БИЗНЕС ПСИХОЛОГИЯ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ“

1. Здравно осигуряване и застраховане. Обща характеристика и
съдържание на понятията „здраве” и „здравна система’’. Здраве – определение и
характеристика. Здравна система – обща характеристика.

2. Политиката на ЕС и България в областта на националните системи на
здравеопазването. Проблеми на общественото здраве в България. Основни принципи на
работа и обхват на Националната система за здравеопазване.

3. Управление на системата на здравеопазването. Органи на управление
на системата. Децентрализация на управлението на здравната система. Ресурси на
системата на здравеопазване. Човешки ресурси. Финансиране на системата на
здравеопазване. Материално – техническа база.

4. Здравното осигуряване в системата на социалното осигуряване.
Определение на здравното осигуряване. Функции на здравното осигуряване. Видове
здравно осигуряване. Модели на здравно осигуряване –теоретичен подход : видове, обща
характеристика, основни принципи на изграждане, сфери на приложение, критерии за
оценка.

5. Обща характеристика на системата за задължително здравно
осигуряване. Основни принципи на изграждане и функциониране. Нормативна уредба.
Субекти в здравното осигуряване. Система на управление на задължително здравното
осигуряване. Принципи на изграждане и функциониране. Органи на управление.
Система на финансиране на задължително здравното осигуряване.

6. Общото и различното между лидерството и мениджмънта. Ролята на
лидера и ролята на мениджъра. Краткосрочни и дългосрочни бизнес цели. Подход и
ориентираност към взимането на решения. Работа с хора и екипи при лидерството и
мениджмънта. Лидерите от древността, съвременните лидери- прилики и разлики.

7. Теории за лидерството. Теория за личните качества. Теория за власт и
влиянието. Теория за поведението. Теория за ситуациите. Трансформационното
лидерство. Лидера на промените. Предизвикателствата на лидерството.

8. Промяната на парадигмата – лидер-мениджър. Мястото на лидера и
мениджъра. Промяната и средата. Предизвикателствата на лидерите на промените.
Лидерът вътре в мен. Предизвикателствата на лидерите и последователите. Личното
лидерство като предпоставка за лидерство в обществото и бизнеса. Целеполагане,
планиране и изграждане на лични лидерски качества.

9. Комуникационни похвати за лидери и мениджъри. Предаване на
информация. Вземане на решение. Делегиране и политика на комуникацията на лидерите
и мениджърите.

10. Управление на проекти, хора и процеси. Съвременни мениджърски
похвати в управлението на проекти и хора. Срок, цел, продукт и резултатност.
Промените, като процес на управление. Формиране и развитие на екипите. Процеси,
ефективност и назначаване на хората в екипите. Връзки и комуникация с екипите.

11. Комуникация и информация на лидера и мениджъра. Видове
комуникация. Предаване на комуникация и комуникационен план.

12. Въведение в потребителското поведение. Нагласи и предразсъдъци
13. Поведенчески стратегии – целеполагане и самоконтрол.
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14. Формиране на потребителски предпочитания. Фази на вземане на
решение за покупка.

15. Психологически ефект на ценообразуването. Целеви пазар и структура
на потребителите.

16. Социално влияние и референтни групи. Роля на Аз-образа в
потребителската психология. Изкривявания.

17. Свръхконсумация и методи за въздействие върху потребителите.
18. Мястото на рекламата в системата на маркетинговите комуникации.

Структура на маркетинговите комуникации. Функции на елементите. Зависимости от
жизнения цикъл.

19. Същност на рекламата. Основни функции. Видове реклама според
различните критерии. съставяне на рекламен бюджет – принципи.

20. Формулиране на рекламна цел. Целеви пазар – принципи и критерии за
избор.

21. Психологически механизми при изграждане на реклама. Формиране на
възприятие в рекламата. Изграждане на рекламно послание.

22. Потребителски нагласи и мотивация за покупка. Влияние на рекламата.
Потребителска ценност и потребителска удовлетвореност.

23. Управление на рекламна кампания. Ефекти и ефективност на рекламата.
24. Личностно и организационно развитие. Личностно развитие –

показатели. Организационно развитие – показатели. комбиниране на личностно и
организационното развитие.

25. Организационна култура. Индикатори за измерване на организационната
култура. Идеите на Геерт Хофстеде.

26. Човешки ресурси. Човешки ресурси и човешки капитал. Трудова и
организационна психология.
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