
Факултет: Международна икономика и администрация
Катедра “Администрация, управление и политически науки”
Професионално направление: “Администрация и управление”
Специалност: “Бизнес администрация”
МП “Лидерство в глобална среда”
Образователно-квалификационна степен: “магистър”

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС
1. Код на курса: MAN1008
2. Наименование на курса: Контролинг
3. Вид на курса: приравнителен
4. Цикъл: втори
5. Година на изучаване: втора
6. Семестър: 4
7. Брой кредити: 4,5
8. Име на лектора: доц. д-р Миглена Темелкова
9. Резултати от обучението за дисциплината – усвоени знания, умения, компетенции (цели):

Целта на дисциплината „Контролинг” е да се надградят придобитите знания в областта на
управлението на бизнес организациите с конкретни контролингови похвати и методи и
практически способности и умения по отношение на аналитичност, бързо реагиране в
променяща се бизнес среда, кумилиране на алтернативни управленски решения.

10. Начин на преподаване: директно
11. Предварителни изисквания (пред-условни или съусловни дисциплини): От съществено

значение са знанията придобити по дисциплините „Основи на управлението”, „Маркетинг”,
„Стратегическо управление”, „Предприемачество”, „Планиране и прогнозиране”, „Финанси”,
„Счетоводство”.

12. Съдържание на курса (анотация): Материалът (3 часа на седмица, 15 седмици) се поднася
под формата на теория, която е съпътствана с примери от реалния икономически оборот и
развитието на националната и световната контролингова практика. Съществено внимание се
отделя на груповата динамика и „ученето на база преживяно”.

13. Библиография (препоръчителна или задължителна литература) 1. Основна литература:
Темелкова, М. Контролинг в производствената организация. Колор принт. Варна, 2010.
Темелкова, М. Контролинг в производствената организация – сборник с тестове. Колор
принт. Варна, 2010.
Темелкова, М. Семинарна тетрадка по контролинг. Колор принт. Варна, 2011.
Лесидренска, С. Контролингът в производственото предприятие. Варна, 2007.

14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: Разработен е виртуален курс за
обучение, поместен в сайта на университета, включващ презентационен материал и над 900
тестови въпроса.

15. Методи и критерии на оценяване: Оценяване в процеса на обучение - разработен бизнес през
семестъра и компания, развиваща дейност и реализирала оборот – носи 50% тежест в
крайната оценка; Теоретичен онлайн тест от 20 въпроса с продължителност 40 минути –
носи 50% тежест в крайната оценка. Компютърът оценява резултатите по зададени
предварително критерии (до 50% верни отговори – Слаб 2; до 70% верни отговори – Среден
3; до 80% верни отговори – Добър 4; до 90% верни отговори – Много добър 5 и над 91% -
Отличен 6.).

16. Език на преподаване: български
17. Практика: учебните компании. Провеждат и практически занятия в реални бизнес

организации.


