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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС
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Код - FIN3298
Наименование на учебната дисциплина- Конкурентно и финансово разузнаване
Вид - избираем
Цикъл - първи
Година от обучението - първа
Семестър – 1,2,3
Брой кредити – 4,5
Име на лектора- проф.д-р Петър Христов, доц.д-р Станислава Минева
Резултати от обучението - студентите да придобият системни знания за
същността на конкурентното и финансовото разузнаване, както и да развият
способности за прилагане на аналитичен подход при решаването на задачи,
свързани със стратегическото развитие на фирмите.
10. Начин на осъществяване – директно
11. Предварителни и съпътстващи изисквания (ако е приложимо) – студентите да са
преминали успешно курс по Основи на правото, Мениджмънт, Фирмено
управление, Фирмен бизнес, Маркетинг.
12. Съдържание на курса – характеристики на конкурентно и финансово
разузнаване; корпоративна сигурност; маркетинг, бенчмаркинг, пиар и
конкурентно разузнаване; източници на информация на легалното бизнесразузнаване; етичен кодекс на конкурентното разузнаване. определяне на
границата между етичното и неетичното в конкурентното разузнаване и др.
13. Препоръчителна или задължителна литература за четене или други
образователни ресурси / инструменти:
Асенов, Б., Теория на разузнаването и контраразузнаването, С., 2008
Начев, Й., Конкурентно разузнаване, С., 2007
Илиев, И., М.Лечева, Вл.Тодоров, Основи на бизнессигурността, В. 2003
Търкаланов, Ю., Разузнавателният анализ, С., 2003
Христов, П. и колектив, Разузнавателна защита на конституционния ред в
демократичната държава, В., 2011
14. Планираните дейности за обучение и методи на преподаване – лекции,
презентации, анализ на практически казуси и др.
15. Методи за оценка и критерии – изпитът по дисциплината се осъществява чрез
разработка и защита на курсов проект по предварително зададени теми от
лектора. Влияние върху оценката оказват присъствието в лекции и вземане на
участие по темите от лекционния материал.
16. Език на преподаване – български.

