
Факултет: „Международна икономика и администрация”
Катедра: „Администрация, управление и политически науки”
Професионално направление: „Администрация и управление”
Специалност: Публична администрация и мениджмънт – магистърска програма
„Европейска администрация и управление на проекти”
Образователно-квалификационна степен: „магистър”

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Наименование на курса: Управление на риска на проекти
2. Код на курса: MAN 3486
3. Вид на курса: избираем
4. Ниво: магистър
5. Година на изучаване: първа
6. Семестър: втори
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора: проф. д-р Тилчо Иванов
9. Резултати от обучението за дисциплината: В резултат на курса студентите ще бъдат в

състояние да: - разбират основните концепции свързани с рисковете; - разбират връзката
между рискове, допускания и проблеми; - идентифицират рисковете чрез различни
техники за събиране на информация; - анализират потенциалните рискове и да определят
върху кои от тях да се фокусират; - планират мерки за реакция на риска чрез използване
на различни алтернативи и възможности; - наблюдават и контролират познати рискове и
периодично да оценяват проекта, за да идентифицират нови рискове.

10. Начин на преподаване: директно
11. Предварителни изисквания: Базови познания по управление на проекти.
12. Съдържание на курса: Актуалността на курса е свързана с това, че управлението на

проекти е проективен процес, който се стреми да елиминира потенциалните проблеми
преди да са възникнали и по този начин увеличава вероятността за успешно реализиране
на проекта. Основните акценти на курса са: преглед и дефиниця на риска; понятия –
рискове, допускания, проблеми; идентифициране на рискове; категории рискове; анализ
на рисковете; реакция на риска; контрол на риска.

13. Библиография:
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14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: курс лекции, работа по казуси.
15. Методи и критерии за оценяване: писмен и устен изпит
16. Език на преподаване: български
17. Практика: практическо упражнение - разработване на план за реакция на рисковете.


