
Информация за финансиран на проект по конкурс 2021 г. - България

– Франция по програма „Рила“

Наименование на конкурса:  

„КОНКУРС ЗА ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМИ ЗА ДВУСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО 2021 г. – 

БЪЛГАРИЯ – ФРАНЦИЯ ПО ПРОГРАМА „РИЛА“

Научна област/тематично направление, в което проектът кандидатства:

Обществени науки

№ на договор:

КП-06-Рила/1 

Начална дата на проекта и срок на договора:

15.12.2021 г., 24 месеца

Заглавие на проекта:

ОРГАНИЗАЦИОННА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

Базова организация:

Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Стопански факултет

Ръководител на научния колектив (академична длъжност, научна степен, име):

Албена Вуцова, R4 изследовател и гост-професор, д-р

Партньорска организация от държавата партньор:

Университет във Версай, Франция

Ръководител на научния колектив от държавата партньор:

доц. Стела Райчева

Сума за изпълнение на проекта:

11 718.00 лв.
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Резюме на проекта:
   

Процесите на организационната социална отговорност (ОСО) са обект на много изследвания от
различни автори. Тя се превръща във важен вектор на глобалната икономика. Много организа-
ции инвестират в стабилизирането й. Чрез нея могат да се подобряват социалните услуги като
образование, здравеопазване и други. 
Един от аспектите на ОСO може да бъде разгледан чрез образователните дейности. Това поста-
вя остро въпроса за ролята на образователните институции. 
Основната цел на проекта е да оцени до каква степен институциите на висше образование
имат активна роля (нагласи и фактори) в областта на организационната социалната отговор-
ност. 
Ще бъде изследван подходът,  чрез който университетите могат да катализират практическо
прилагане на ОСО в гражданското общество. 
Проектът ще се реализира в рамките на четири работни пакета, които ще включват подробно
теоретично изследване; широкообхватно емпирично изследване на нагласите и практиките,
свързани с ОСО сред студенти, преподаватели, както и фирмени структури. 
Очакваните  резултати  ще  бъдат  представени  в  аналитичен  доклад,  третиращ  получените

данни от  емпиричните изследвания и две научни публикации в индексирани издания.  Във

финалния етап на проекта екипът ще предложи пилотен модел за въвеждане на концепцията

за ОСО в работата на стопанските факултети в партниращите организации. 
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Членове на научния колектив

Организации/участници1 Бележка2

Базова организация: 

Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Стопански факултет

Ръководител на научния колектив

Албена Вуцова професор, 
д-р

Участници:

Тодор Ялъмов

Мартина Арабаджиева

Гергана Сиракова-Йорданова

Марина Стефанова

Доцент, д-р
ПД
ДО
Гл. ас., д-р

Партньорска организация от държавата партньор:

Университет във Версай, Франция

Ръководител на научния колектив

Стела Райчева доцент

Участници:

Рует Жил

Тиери Ком

Сумая Белкаси

професор
професор
ДО

1 Отбележете академичната длъжност и научната степен на всеки участник
2 Отбележете дали участникът в колектива е учен (У), млад учен (МУ), постдокторант (ПД), докторант (ДО) или 
студент (СТ).
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