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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: MAN1442
2. Наименование на учебната дисциплина: Стратегически мениджмънт
3. Вид: задължителна
4. Цикъл: първи
5. Година от обучението: четвърта
6. Семестър/ триместър, в който се изучава: седми
7. Брой кредити: 6
8. Име на лектора: доц. д-р Велислава Николаева
9. Резултати от обучението: Целите са: да се получат знания и формират умения за ползването

на различни средства за анализ и оценка на стратегическите позиции; да се запознаят
студентите с особеностите и приложимостта на видовете стратегии; да се придобият
необходимите знания за самостоятелна подготовка на стратегически план; да се изучат
възможностите за адекватна реакция на организациите на променящата се среда, като:
управление по слаби сигнали и управление на стратегическия риск, както и да се покаже
значението на стратегическото планиране за съществуването и развитието на фирмите.

10. Начин на осъществяване: директно
11. Предварителни и съпътстващи изисквания: Студентите, изучаващи дисциплината

„Стратегически мениджмънт” трябва да познават основните функции и принципи на
управлението. Дисциплината изисква предварителни познания по маркетинг, микро и макро
икономика, организационно поведение, технология на управлението, управление на
човешките ресурси, планиране, управление на малък и среден бизнес.

12. Съдържание на курса: Предвидения курс лекции и упражнения предполага изучаване на
стратегическия мениджмънт като процес, запознаване с различните видове стратегии,
структурата на стратегическия план, средствата за стратегически анализ, оценка на риска,
техники за стратегическо управление.

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

1. Бодурова, П. Стратегиите в управлението на фирмите. ВСУ, 2007.
2. Николаева, В. Стратегически аспекти в управлението. Ръководство за семинарни

занятия, ВСУ, 2012.
3. Николаева, В. Стратегическо управление на бизнес организацията. сборник с тестове

и задачи, ВСУ, 2012.
14. Планираните дейности за обучение и методи на преподаване: Преподаването по

дисциплината включва лекции, представени чрез медия. Семинарните упражнения имат за
цел изграждане на умения за анализ, вземане на решения, работа в група, аргументиране на
собствени изводи.

15. Методи за оценка и критерии: Изпитът по Стратегически мениджмънт е писмен (може и
електронен) и включва тест. Оценката от изпита формира 50% от комплексната оценка, 30% -
защита на курсов проект, 20% - текущ контрол, определен по точкова система.

16. Език на преподаване: български


