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ВЪПРОСНИК
по Административна култура и етика
1. Административната култура и етика като елемент на стратегическия
мениджмънт – същност , методи , място в системата на социалното познание .
2. Културата като универсална характеристика на човешката същност .
Взаимовръзка на култура и етика . Морал , етика , етикет .
3. Моралът и правото като регулатори на човешкото поведение – общи черти и
различия .
4. Организация и култура . Еволюция на идеите за организационната култура ,
основни характеристики .
5. Типология на организационната култура – модели за класифициране и оценка .
6. Специфика на административната култура , същностни черти , роля за
изграждане на ефективен стил на професионално поведение .
7. Разпознаване на административната култура , равнища , индикатори.
8. Функции на административната култура. Култура и имидж на администрацията.
9. Структура на административната култура. Ценности, митове, символи, ритуали,
норми, традиции.
10. Усвояване на културата, социализация, индивидуализация. Типове поведение,
способи за изучаване на личностните качества и умения на служителите.
11. Механизъм за промяна на административната култура.
12. Изграждане на нов тип административна култура и модернизирането на
администрацията – фактори, подходи.
13. Същност и особености на административната етика, етични стандарти, връзка и
взаимодействие на етични и правни норми.
14. Етични принципи, същност и приложение в административната практика.
15. Морална преценка и морална отговорност.
16. Фактори за етично поведение. Етичният климат в държавната администрация,
условия, изисквания, проблеми.
17. Морални конфликти и начини за справяне с тях.
18. Професионализмът като качествена характеристика на административния труд,
етични измерения.
19. Професионални етични кодекси, цели, обхват, основни принципи и правила.
20. Фактори и причини за нарушаване на административната етика. Етични аспекти
на противодействието на бюрократизма, корупцията, конфликта на интереси.
21. Глобализация и културна идентичност. Културни различия и евроинтеграция.
Диалог на културите – нарастващата роля на административната култура и етика
за развитието на новите процеси.
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