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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Наименование на курса: Управление на конфликти при проектното
управление

2. Код на курса: MAN 3487
3. Вид на курса: избираем
4. Ниво: магистър
5. Година на изучаване: първа
6. Семестър: втори
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора: д-р Иванка Банкова
9. Резултати от обучението: дисциплината предлага необходимия обем от

теоретични знания и практически умения и компетентности за своевременно
идентифициране на конфликтите при проектното управление, за използване на
потенциалите на конфликтната среда и възможностите за трансформиране на
деструктивните конфликти в конструктивни, както и умения за намиране на оптимален
изход от конфликтните ситуации при изпълнението на проекти. Подготвят се специалисти с
умения и навици за прогнозиране, регулиране и разрешаване на противоречия и конфликти
в сферата на проектното управление.

10. Начин на преподаване – директно
11. Предварителни изисквания: студентите трябва да имат базисна подготовка

осигурена от обучението по дисциплините “Структурни инструменти на ЕС и
приложениетоим в България”; “Социални взаимодействия и работа в екип при
управлението на проекти”; „Административна среда на проектното управление“ и други,
близки по съдържание на преподаваните и усвоени знания.

12. Съдържание на курса: курсът има за цел да даде познания свързани с
управлението на конфликти при проектното управление. Този процес включва изследване
на причините за възникване на конфликтите при проектното управление, поведението на
конфликтуващите страни, както и управленски подходи и медоти за управление на
конфликтите.

13. Библиография:
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 Стоянова, М. Конфликтите през призмата на социологията. ИК на УНСС.
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14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: групови дискусии;

решаване на казуси, свързани с възникващите конфликти при изпълнението на проекти.
15. Методи и критерии на оценяване: писмен и устен изпит
16. Език на преподаване: български
17. Практика: няма


