
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: MAN 3061
2. Наименование на курса: Икономическо осигуряване на лидерството
3. Вид на курса: избираем
4. Ниво: магистър
5. Година на изучаване: първа
6. Семестър: втори
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора: доц. д.с.н. Лоретта Парашкевова
9. Резултати от обучението за дисциплината – усвоени знания, умения, компетенции (цели):

Целите на курса са да се изведат спецификите на икономическите структури и икономиката с оглед
постигането и поддържането на лидерски позиции, да се разкрие значението на бизнес лидерството за
определяне на фирменото представяне, влиянието на собствеността (корпоратизация), растежа и
сливането на фирмите, както и да се анализира въздействието на правителствата върху фирменото
представяне.

10. Начин на преподаване: директно
11. Предварителни изисквания:

Дисциплината предполага познания по Микро- и Макроикономика, Маркетинг, История на
цивилизациите, Икономически теории.

12. Съдържание на курса:
Чрез изучаването на дисциплината студентите получават познания за икономическите структури и
влиянието им на фирмено ниво, за размерната структура на предприятията и за развитието на
лидерството като основна цел при оперирането на глобален пазар.
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14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване:
Методите на преподаване включват лекционния курс по дисциплината и консултации.

15. Методи и критерии на оценяване:
Дисциплината приключва с писмен изпит.

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


