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

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: ADM 1183
2. Наименование на учебната дисциплина: Приложение на реинжинеринга в

административна среда
3. Вид: по избор
4. Цикъл: първи
5. Година от обучението: втора – четвърта
6. Семестър: трети - осми
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора: доц. д-р Светла Михалева
9. Резултати от обучението - Студентите, успешно приключили обучението си по тази
дисциплина, придобиват следните компетенции: знания за: основните постулати в
реинженеринга, методите и средствата за извършване на анализ синтез на
административните процеси, инструментариума за моделиране на процесите в
публична организация, възможностите на информационните технологии заприложение
на реинженеринга и др.; способности: оптимизиране на административните процеси
чрез реинженеринга, внедряване на реинженеринга на административните процеси
вдържавната администрация.
10. Начин на осъществяване: лекции, консултации, дискусии върху самостоятелни
разработки настудентите
11. Предварителни и съпътстващи изисквания - държавна власт и администрация.
12. Съдържание на курса: Целта на курса е студентите да познават и осмислят
реинженеринга на административните процеси, като възможност за преструктуриране
наадминиративните процеси.
13. Препоръчителна или задължителна литература:
• Ангелов, К. Реинженеринг. МП, УИ на ТУ – София, 2004. • Ангелов, К. Реинженеринг
на стопанските процеси. УИ на ТУ- София, 2008.
• Меденский, В.Г., С.В. Ильдеменов. Реинженеринг инновационного
предприемательства.ЮНИТИ, Москва, 1999.
• Оболенски, Н. Практический реинженеринг бизнеса. Лори, 2004.
• Павлов, П. Държавното управление и администрацията в европейки контекст.
Ориентириза трансформация. УИ на ВСУ «Ч. Храбър», 2007.
14. Планирани дейности за обучение и методи на преподаване: лекции, консултации,
дискусии по разработки на студентите по предварително възложени теми.
15. Методи за оценка и критерии: Крайната оценка по дисциплината се формира на
базата на следните два компонента: първият компонент е оценката на самостоятелно
разработено (като извънаудиторна заетост) и успешно защитено есе. Тематиката на
всяко есе енасочена към същността и основните характеристики на адмнистративния
реинженеринг;вторият компонент е оценката на резултатите от семестриалният изпитен
тест по дисциплината.За решаването на всеки въпрос са предвидени 1,5-2 минути.
Веднага след приключване на теста на екран студентът и преподавателят получават
резултата в проценти от общия брой на вернитеотговори. Тестът е успешно положен
при наличието на не по-малко от 55% верни отговори. Оценката от финалния изпит
може да бъде завишена/ занижена, ако студентите са показали добри/ незадоволителни



резултати от практическата работа през семестъра, което се изразява с получената
текуща оценка. При получаване на резултатите от текущ контрол/ финален изпит
студентите могат да поискат разясняване на поставените оценки. В случай, че желаят
да повишатуспеха си, по преценка могат да им бъдат поставени допълнителни задачи.
16. Език на преподаване: български


