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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: TUR1116
2. Наименование на учебната дисциплина: Конгресен 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: С разработеният лекционен курс се

поставят за изпълнение следните цели и задачи:
• Да се запознаят студентите със спецификите и разновидностите  на

конгресния и делови туризъм;
• Да се анализират и дискутират формите на организиране и начините за

осъществяване на конгресен и делови туризъм;
• Да се определят отличителните характеристики на съвременния конгресен и

делови туризъм;
• Да се изследват националните и световни практики при провеждането на

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

предварителни познания по дисциплините „Основи на туристическата
дейност”, „Микро- и макроикономика”,  и „Управление на туризма”.

12. Съдържание на курса: Съдържателният обхват на дисциплината предполага
обогатяването на знанията на студентите с теоретични знания и практически
умения за спецификите, организирането и провеждането на конгресен и делови
туризъм.

13. Препоръчителна или задължителна литература за четене или други
образователни ресурси / инструменти:
1. Маринов, Ст. Съвременни видове туризъм, изд. Наука и икономика, Варна,

2011.
2. Стамов, Ст., К. Никовска. Специализирани видове туризъм. част 1, изд.

Кота, Ст. Загора, 2011.
3. Рафаилова, Г. и др., Специализирани видове туризъм, изд. Наука и

икономика, Варна, 2012.
14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: Лекционният материал

се представя с помощта на медия. По време на занятия студентите участват в
дискусиите и решаването на казуси по коментираните теми.

15. Методи и критерии на оценяване: Дисциплината приключва с изпит (тест),
който формира 80% от комплексната оценка. През семестъра, студентите
разработват курсови проекти по предварително посочени условия, които след
защита, формират останалите 20% от финалната оценка. Защитата на курсовия
проект е неотменим компонент от комплексната оценка по дисциплината.



16. Език на преподаване: български


