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Катедра: АДМИНИСТРАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ
Професионално направление: АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: MAN1048
2. Наименование на учебната дисциплина: Управление на хотелиерството
3. Вид: задължителна
4. Цикъл: първи
5. Година от обучението: трета
6. Семестър/ триместър, в който се изучава: 6
7. Брой кредити: 4,5
8. Име на лектора: доц. д-р Велислава Николаева
9. Резултати от обучението: Придобиване на теоретични знания и практически

умения за организацията и технологията на управление на хотелиерските
заведения, както и за технологията на хотелиерското обслужване.

10. Начин на осъществяване: директно
11. Предварителни и съпътстващи изисквания: Студентите трябва да имат знания от

обучението по дисциплините „Основи на туристическата дейност”,
„Организация и управление на туристическото предприятие“ и „Управление на
туризма”.

12. Съдържание на курса: При подбора на темите и тяхното систематизиране са
взети под внимание проблемите и тенденциите в развитието на хотелиерската
индустрия.

13. Препоръчителна или задължителна литература за четене или други
образователни ресурси / инструменти
1. Василева, В. Хотелиерство. Химера, Шумен, 2012.
2. Кадиева, С. Технология на обслужването в хотела. Наука и икономика,

Варна, 2010.
3. Тодоров, Д. Организация, технология и икономика на хотелиерството.

Матком, София, 2011.
4. Парушева, Т. и колектив, Основи на туризма, Трета глава „Хотелиерство и

ресторантьорство“, Издателство „Авангард Прима“ С., 2011.
5. Стамов, Ст. и Й. Алексиева, Хотелиерство – технология, организация, мениджмънт,

Пловдив, 2006.
6. Рибов, М. и колектив, Ресторантьорство и хотелиерство, Издателство „Тракия-М“,

С., 2007.
14. Планирани дейности за обучение и методи на преподаване: лекции, семинарни

занятия, консултации, курсова задача, казусния, игровия и проблемно-
ситуационния методи. По време на аудиторните занятия се разглеждат примери
с практико-приложен характер.

15. Методи за оценка и критерии: Писмен изпит- тест и защита на курсов проект.
Текущи оценки при изпълнение на поставените аудиторни и извънаудиторни
задачи и оценка върху курсовия проект.

16. Език на преподаване: български


