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Факултет „Международна икономика и администрация”
Катедра “Информатика и икономика”
Професионално направление: “Информатика и компютърни науки”
Специалност: “Информатика”
Образователно-квалификационна степен: “бакалавър”

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: MAR 1004
2. Наименование на учебната дисциплина: Маркетинг
3. Вид: факултативнa
4. Цикъл: първи
5. Година от обучението: трета - четвърта
6. Семестър/триместър, в който се изучава: пети - осми
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора: доц.д-р Виржиния Иванова
9. Резултати от обучението: задълбочаване, разширяване и конкретизиране на знанията,
необходими за осъществяване на ефективна маркетинг дейност на равнище фирма.
10.Начин на осъществяване:  директно
11.Предварителни и съпътстващи изисквания: много добри познания по «Основи на
мениджмънта»,  «Предприемачество», «Информатика».
12. Съдържание на курса: същност на маркетинга и направления на развитие;
стратегическо маркетинг планиране; поведение на потребителя; подходи за избор на
пазар; маркетинг проучвания; организация и управление на маркетинг дейността;
маркетинг инструментариум, дигитален маркетинг, рекламна политика, продуктова
политика, дистрибуционна политика и др.
13. Препоръчителна или задължителна литература за четене или други образователни
ресурси / инструменти: :

1. Каракашева, Л. Маркетинг, УИ „Стопанство”, УНСС, С. 2009.
2. Каракашева, Л., Маркетинг част I, Изд. Призма, С., 2013.
3. Каракашева, Л., Маркетинг част II, Изд. Призма, С., 2013.
4. Котлър, Ф. Хаотика. Мениджмънт и маркетинг в епохата на турболентността, С.,

2009.
5. Котлър, Ф., За маркетинга, Изд. Класика и стил, 2007.

14. Планирани дейности за обучение и методи на преподаване: лекции,  презентации,
семинарни занятия, мултимедия.
15. Методи за оценка и критерии: тестове, покриващи целия учебен материал,
оценявани по приложена схема: 41% верни отговори за среден 3,00, респ. през половин
единица до отличен 6,00.Тестовете са със закрити и открити въпроси. Закритите могат
да предполагат повече от 1 верен отговор.В крайната оценка участвт с по 20%
резултатите от задължително представяни курсови проекти и участие на студента в
семинарните занятия, оценено от асистента, водещ тези занятия. Студентите имат
възможност да представят курсовите работи по интернет и да внасят подобрения по
препоръка на преподавателя преди явяване на изпит.
16. Език на преподаване: български
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