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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Наименование на курса: Инвестиционни и маркетингови политики при проектното
управление в общините
2. Код на курса: ADM 3322
3. Вид на курса: факултативен
4. Ниво: магистър
5. Година на изучаване: първа
6. Семестър: първи
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора: доц. д-р Кремена Андонова
9. Резултати от обучението за дисциплината – усвоени знания, умения, компетенции (цели):

студентите придобиват знания за: видовете инвестиции, инвеститори и инвестиционни рискове;
основните равнища на инвестиционно планиране; ресурсното осигуряване на инвестиционната
маркетингова политика; основните направления за реализация на инвестиционния маркетинг;
способности: да идентифицират и анализират актуални проблеми на формирането и
реализацията на инвестиционната политика; на приложението на маркетинга като инструмент за
насърчаване на инвестициите.

10.Начин на преподаване: лекции, консултации, дискусии върху самостоятелни разработки на
студентите

11.Предварителни изисквания (пред-условни или съусловни дисциплини): управление на
инвестиционни и бизнес процеси, маркетинг, стратегическо планиране в публичната и бизнес
сферата и др.

12. Съдържание на курса (анотация): В цикъла лекции са включени теми, които изучават
теоретични  и приложни задачи при разработването на инвестиционни концепции, стратегии и
политики. Акцентът се поставя върху приложението на маркетинга в инвестиционната дейност и
международните аспекти на инвестиционната маркетнигова политика.

13. Библиография (препоръчителна или задължителна литература):
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14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: лекции, консултации, дискусии по
разработки на студентите по предварително възложени теми.

15. Методи и критерии на оценяване: Крайната оценка по дисциплината се формира от:
курсова работа (относително тегло 0.5) и оценка от изпита (относително тегло 0.5). Изпитът е
писмен – развиване на индивидуална творческа тема и попълване на тест с отворени въпроси.
При получаване на резултатите от изпита студентите могат да поискат разясняване на
поставените оценки. В случай, че желаят да повишат успеха си, по преценка могат да им бъдат
поставени допълнителни задачи.

16. Език на преподаване: български
17. Практика: няма


