
Факултет: МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА И АДМИНИСТРАЦИЯ
Катедра: АДМИНИСТРАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ
Професионално направление: АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
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МЕНИДЖМЪНТ
Образователно-квалификационна степен: БАКАЛАВЪР

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: MAN 1426
2. Наименование на учебната дисциплина: Въведение в предприемачеството
3. Вид: задължителна
4. Цикъл: първи
5. Година от обучението: първа
6. Семестър/ триместър, в който се изучава: първи
7. Брой кредити: 6
8. Име на лектора: доц. д-р Александра Парашкевова
9. Резултати от обучението: усвоени знания за същността на предприемаческата дейност,

умения за разработване на предприемачески план, компетенции при прилагане на формите за
взаимодействие между големите и малките и средни предприятия.

10. Начин на осъществяване: директно
11. Предварителни и съпътстващи изисквания: Дисциплината „Въведение в предприемачеството”

е базова и като такава не се очаква студентите да имат предварителни познания.
12. Съдържание на курса: изучават се базови съвременни теоретични концепции, факти и

дефиниции за създаването и развитието на предприемаческата дейност; основните форми на
предпримаческа дейност; формите за взаимодействие между големите и малките и средни
предприятия в глобалната икономическа система.

13. Препоръчителна или задължителна литература за четене или други образователни ресурси /
инструменти:

Основна литература:
Парашкевова, Л., А. Парашкевова Предприемачеството в глобалната икономика, Варна,
Колор принт, 2007.
Допълнителна литература:
Тодоров, К. Бизнес предприемачество : В 2 ч. / Кирил Асенов Тодоров . -
София : БАРМП, 2011.

14. Планираните дейности за обучение и методи на преподаване: лекции, упражнения,
самостоятелна и екипна работа по проблеми на теорията и практиката.

15. Методи за оценка и критерии: Крайната оценка по дисциплината се формира от: текуща
оценка – относително тегло 0.5; оценка от изпита – относително тегло 0.5. И текущата, и
финалната оценки се формират като средно аритметично на следните компоненти: теория,
курсова работа, задължителни допълнителни самостоятелни задачи. Студентите се
информират за текущите оценки от индивидуалните и груповите задачи по време на лекции,
семинарни занятия и консултации. Текущите оценки се оповестяват от преподавателя преди
датата на изпита по отработените механизми за обратна връзка. Студентът може да се
информира за мотивите, обусловили оценката му в деня на изпита, преди окончателното й
администриране. Изпитът се провежда в писмена форма (тест с отворени и/или затворени
въпроси). Допуска се и устен изпит за формиране на окончателната оценка.

16. Език на преподаване: български


