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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: MAN 1081
2. Наименование на учебната дисциплина: Управление на промените в

организациите
3. Вид: по избор
4. Цикъл: първи
5. Година от обучението: първа-четвърта
6. Семестър: първа-осми
7. Брой кредити 3
8. Име на лектори: доц. д-р Елеонора Николова Танкова
9. Резултати от обучението: Формиране на умения да диагностицират

потребността и да организират процеса на управление на промяна в
организацията в условията на нарастващи глобални промени и конкуренция.

10. Начин на осъществяване: директно
11. Предварителни и съпътстващи изисквания: Студентите следва да имат основни

понятия по проблемите на мениджмънта, управление на човешките ресурси и
организационно управление.

12. Съдържание на курса: Основната цел на курса е запознаването на студентите с
процеса на управление на промяна, както и с техники и методи за управление на
промяната.

Задачите на курса са:
- запознаване на студентите с основните фази на процеса по управление на

промяна;
- развитие на умения за диагностика и проучване на организация;
- развитие на умения за управление на проблеми, възникнали от планирана

вътрешна или наложена външна промяна;
- развитие на умения за управление на човешките ресурси в контекста на

промяна в организацията.
13. Препоръчителна или задължителна литература:

o Дак, Джини Д. Монстр перемен. Причины успеха и провала
организационных преобразований, М.: Альпина Паблишър, 2003

o Котър Джон П., Сърцето на промяната, С. 2003
o Дракър Питър Ф. Мениджмънт-предизвикателствата през ХХІ век, С.,

2000
o Дъглас, Норт Институции, институционална промяна и икономически

резултати, С., 2000
o Плотинский, Ю.М. Модели социальных процессов, М., Логос, 2001
o Управление на промяната и прехода, С.: Изд. „Класика и стил”, 2005
o Управленческие нововъведения в США (Проблемы внедрения), М, Наука,

1986.
14. Планираните дейности за обучение и методи на преподаване - Лекционният

материал се преподава интерактивно чрез мултимедийни презентации.
15. Методи за оценка и критерии - писмен и устен изпит



16. Език на преподаване – български.
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