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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: MAN1361
2. Наименование на учебната дисциплина: Управление на екскурзоводската и

анимационната дейност
3. Вид: избираема
4. Цикъл: първи
5. Година на изучаване: 2-4
6. Семестър/ триместър, в който се изучава: 3-8
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора: доц. д-р Миглена Темелкова
9. Резултати от обучението по дисциплината: Целта на дисциплината е да се придобият

задълбочени знания за планирнето, организирането и мениджирането на анимационната
дейност като стратегическо предимство на определен туристически продукт.

10.Начин на осъществяване: директно
11.Предварителни и съпътстващи изисквания:

Студентите следва да имат познания по дисциплините «Основи на управлението»,
«Маркетинг», «Планиране и прогнозиране», «Предприемачество», «Финанси»,
«Счетоводство», «УТАТД».

12. Съдържание на курса (анотация): Материалът (2 часа на седмица, 15 седмици) се
поднася чрез методите „учене на база преживяно” и „групова динамика”, като се използват
иноватвни и креативни форми за преподаване. Студентите възприемат теоретичния материал
посредством обвързването му в реални казуси и игри. Студентите надграждат теоретичните
си знания от лекциите  като разработват свой аниматорски продукт.

13. Препоръчителна или задължителна литература за четене или други образователни
ресурси / инструменти:
Темелкова, М. Управление на туристическото предприятие. Колор принт. Варна, 2010.
Темелкова, М. Управление на туристическото предприятие – сборник с тестове. Колор
принт. Варна, 2010.
Тончев, Ц., Милева, С. Планиране и развитие на туризма. Тилиа букс. София, 2006.
Temelkova, M. Restructuring of Bulgarian Summer Tourism-Key strategy for success. 2nd
Blannual and Black Sea Scene EC Project Joint Conference. Sofia, 2008.

14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: групов динамичен процес
и учене на база преживяно.

15. Методи и критерии на оценяване:
 Оценяване в процеса на обучение - разработен аниматорски продукт през семестъра –
носи 50% тежест в крайната оценка;
 Теоретичен тест от 15 въпроса с продължителност 30 минути – носи 50% тежест в
крайната оценка. Резултатите се оценяват по следните критерии (до 50% верни отговори –
Слаб 2; до 70% верни отговори – Среден 3; до 80% верни отговори – Добър 4; до 90% верни
отговори – Много добър 5 и над 91% - Отличен 6.).

16. Език на преподаване: български


