
Факултет: МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА И АДМИНИСТРАЦИЯ
Катедра: АДМИНИСТРАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ
Професионално направление: АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
Специалност: БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ И МЕНИДЖМЪНТ – МЕНИДЖМЪНТ НА
ТУРИЗМА
Образователно-квалификационна степен: БАКАЛАВЪР

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: TUR1090
2. Наименование на учебната дисциплина: Селски туризъм
3. Вид: избираемa
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 Велислава Николаева
9. Резултати от обучението по дисциплината: Студентите ще придобият умения

за:
• разработване на собствен бизнес с предмет селски туризъм;
• организация и управление на туристическо предприятие за селски туризъм;
• разработване на туристическа дестинация за селски туризъм.

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

знания за спецификата на туристическата дейност и яснота относно
съдържателния обхват на основни понятия в туризма.

12. Съдържание на курса (анотация): С изучаването на дисциплината „Селски
туризъм” се цели студентите да придобият знания за:

• спецификата на селския туризъм;
• формите и разновидностите на селски туризъм;
• особености в управлението на селския туризъм;
• връзките на селския туризъм с други видове специализиран туризъм.

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

1. Алексиева, Йо. и др. Специализирани видове туризъм. Селски туризъм.
Част втора, КОТА, Ст. Загора, 2005.

2. Маджарова, Св. Аграрен туризъм. Стопанство, София, 2005.
3. Пенерлиев, М. и др. Селски туризъм. Фабер, Шумен, 2009.
4. Станкова, М. Алтернативен туризъм. Благоевград, 2006.

14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: Лекционният материал
се представя с помощта на медия. Усвояването на материята се проверява в
предвидените дискусии и разработването на курсови проекти по проблеми
предвидени в учебната програма.

15. Методи и критерии на оценяване: По време на лекционния курс се обсъждат
практически проблеми, провеждат се дискусии, дава се възможност на
студентите сами да подготвят допълнителни теми, имащи отношение към
съдържателния обхват на селския туризъм. Дисциплината завършва с писмен
изпит – тест и защита на курсов проект. Оценката е комплексна и се формира от
участието на студентите в аудиторните занятия, включването им в
извънаудиторни инициативи, свързани с изучаваната дисциплина и оценката от
защитата на курсовия им проект.



16. Език на преподаване: български


