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1. Код: MAN3268
2. Наименование на учебната дисциплина: Организация и управление на туристическата фирма
3. Вид: задължителна
4. Цикъл: първи
5. Година от обучението: трета
6. Семестър/ триместър, в който се изучава: пети
7. Брой кредити: 4,5
8. Име на лектора: доц. д-р Даниела Попова
9. Резултати от обучението: Целите на курса “Организация и управление на туристическата фирма” са
да се изведат основните организационни аспекти на туристическото предприятие; да се представят
показателите за икономическа ефективност на дейността на предприятието в туризма; да се изграждат
знания и практически умения за оптималното използване на ограничените ресурси (време, финансови
средства, ангажирани към проекта хора, лидерски потенциал).
10. Начин на осъществяване: директно
11. Предварителни и съпътстващи изисквания: От студентите се очаква да имат знания по микро- и
макроикономика, основи на туризма.
12. Съдържание на курса: Курсът “Организация и управление на туристическата фирма” изучава
основните теоретико - методологически и практико - приложни въпроси, свързани с организирането
на дейността и оползотворяването на благоприятните потенциални възможности в туризма за
реализиране на икономически и социални ефекти, с развитието на предприемачеството и
иновативността на човешкия капитал, както и с управлението на икономическите процеси на оценка
на основните фактори за осъществяването на ефективна туристическа дейност.
13. Препоръчителна или задължителна литература за четене или други образователни ресурси /
инструменти:

1. Leiper, N., Lamont, M. & Hing, N. Cooperative business organizations: intrinsic in every strategically
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3. Henne, J. Business model dynamics in the tourism industry. 1st IBA Bachelor Thesis Conference, July
3rd, 2014, Enschede, The Netherlands
14. Планираните дейности за обучение и методи на преподаване: Методите на преподаване и обучение
включват лекционния курс по дисциплината, консултации, дискусии, решаване на казуси и
самостоятелна извънаудиторна работа.
15. Методи за оценка и критерии: писмен изпит
16. Език на преподаване: български, английски


