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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС
1. Код на курса: MAN…….
2. Наименование на курса: Проектна организация и управление
3. Вид на курса: избираема
4. Ниво: бакалавър
5. Година на изучаване - трета
6. Семестър: шести
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектор: доц.  д-р  Снежанка Костадинова Овчарова
9. Резултати от обучението за дисциплината – усвоени знания, умения, компетенции (цели): Целта

на курса от лекции и упражнения е да даде на студентите общи и специални знания за
същността, фазите и механизмите на управлението на различни проекти, осъществявани в
организациите. Дисциплината формира аналитични и практически умения разработване на
фирмени проекти, за оценяване на степента на риска, ресурсно осигуряване, за работа в екип и
др .

10. Начин на преподаване –лице в лице.
11. Предварителни изисквания: От студентите се очаква да имат предварителни познания,

придобити от изучаваните преди това управленски дисциплини.
12. Съдържание на курса:  Дисциплината разглежда същността и необходимостта от проектно

управление в съвременните организации; Видовете проектни структури; Съдържанието на
процеса на проектно управление – иницииране, планиране, осъществяване, контролинг,
маркетинг, оценка; Методите за формиране на проектния екип и организиране на съвместната
работа.

13. Препоръчителна:
- Овчарова Сн. Лекции в : http://eschool.vfu.bg.
- Овчарова Сн. Управление на човешките ресурси.ВСУ, 2014г
- Овчарова Сн. Организация и технология на управлението- тезиси, казуси, тестове. ВСУ,

2009г.
- A Guide to the Project Management Body of Knowledge: Fifth Edition (PMBOK Guide). Project

Management Institute, 2013.
- Хелен К.С., K. Тейт , Управление проектами. Изд. Поколение, 2007.
- Dinsmore Paul, Jeannete Cabanis ,Brewin. Project Management. Jacket copy.2010.

14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: Курсът от лекции включва
мултимедийно представяне на теоретични постановки по създаване и реализация на проекти и
програми, Груповите семинарни упражнения  формират аналитични и практически умения за
прилагане на различни методи и форми на проектиране, за работа в екип, ресурсно осигуряване
и др. По време на занятията се разглеждат конкретни проекти и програми, решават се тестове.

15.Методи и критерии на оценяване: Общата оценка по дисциплината „Проектна организация и
управление” се формира както следва: 50% от натрупания брой точки от семинарните упражнения
и курсовия проект; 50% от изпита (теоретичен и тестови въпроси). За стимулиране на изявили се
студенти се предвижда освобождаване при набиране на определен оптимален брой точки и
събеседване с титуляра на дисциплината. Студенти, които не са получили изискуемия минимален
брой точки и нямат защитена курсова задача не се допускат до редовна сесия. Преди явяване, на
която да е от следващите сесии, задължително трябва да се защити курсов проект.
16. Език на преподаване: български, английски, руски.


