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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС
1. Код: MAN 1073
2. Наименование на учебната дисциплина: Производствен мениджмънт
3. Вид: задължителна
4. Цикъл: първи
5. Година от обучението втора
6. Семестър/ триместър, в който се изучава: трети
7. Брой кредити: 4, 5
8. Име на лектора: доц.  д-р Снежанка Овчарова
9. Резултати от обучението: Целта на курса от лекции и упражнения е да даде на  студентите  знания  за
същността,  функциите  и  видовете  производствен  мениджмънт  в организациите.  Инструментариумът
на  производствения  мениджмънт  е широко  използван  в управлението  и  на  други  подсистеми  във
всяка  фирма  и  определя  нейната  ефективност. Дисциплината  развива  практическите  умения  на
студентите  да  разработват  различни производствени  планове (агрегатни  и  календарни)  с  цел
изготвяне  на  качествени  и конкурентоспособни продукти/услуги в глобалната икономика.
10. Начин на осъществяване - директно
11. Предварителни и съпътстващи изисквания:  От  студентите  се  очаква  да  имат  предварителни
познания, придобити от изучаваните преди това управленски дисциплини.
12. Съдържание  на  курса:  Дисциплината  запознава  с  начина,  по  който  се  осъществява
производствения  процес  на  даден  продукт/услуга  в  пространството  и  времето,  в  определен срок  и
количество.  Разглеждат  се:  ролята  на поизводствените  мениджъри  във  фирмата; етапите,  функциите
и  видовете  производствен  мениджмънт;  Изучават  се  методите  за: съчетаване на операциите;
изчисляване на производствения и технологичния цикъл на изделията; за  разработване  и  разпределение
на годишната  производствена  програма;  Показани  са  методите  за  съгласуване  на  работата  на
производствените  звена;  оптимизационни  методи  за  календарно  планиране;  Диспечиране  на
производството – отчет, контрол и анализ на производствената дейност.
13. Препоръчителна или задължителна литература за четене или други образователни ресурси /
инструменти:

• Овчарова Сн. Лекции по „Производствен мениджмънт”в:
https://eschool.vfu.bg/course/category.php?id=12.

• Овчарова Сн.,  Мениджмънт на строителната организация. ВСУ, 2005.
• Андреев Ог., Съвременни системи за производствен и операционен мениджмънт. Софттрейд, 2005.
• Николова А.,  Производствен мениджмънт. Екс-прес, Габрово, 2007.
• Чейз Р.,Эквилайн,Н.,Якобс Р. Производственный и операционный менеджмент. Вильямс, 2008.

14. Планираните дейности за обучение и методи на преподаване: Курсът  от  лекции представя
мултимедийно теоретични знания  за  същността,  функциите  и  значението  на  производствения
мениджмънт  в организациите.  Упражненията  развиват  практическите  умения  на  студентите  да
разработват за пресмятане на производствения и технологичен цикъл на изделията; за съставяне на
производствени планове (агрегатни и  календарни)  с цел изготвяне на качествени и конкуретноспособни
продукти/услуги  в  глобалната  икономика.  Разработва  се  проект  по определено задание.
15. Методи за оценка и критерии: Дисциплината “Производствен  мениджмънт” завършва с изпит, който
включва един теоретичен въпрос и една задача с няколко подусловия. За студентите от редовно обучение
общата оценка по дисциплината „Производствен мениджмънт” се формира от: резултатите на писмения
изпит, набрания брой точки от курсовия проект и от семинарните упражнения. Участието в теста и
разработването на курсова задача е задължително.

Тежестта на отделните компоненти в общата оценка е както следва:
 сумата от точки по курсовия проект и от упражненията – 30%;
 резултати от писмения изпит – 70%.

При несъбиране на половината от обявения общ брой точки от упражнения, от проекта и други задачи–
студентите не се допускат до редовна сесия.

За студентите от задочно обучение допускането до изпит става след предаване на курсов проект.
16. Език на преподаване: български, английски, руски.


