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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС
1. Код на курса: MAN 3066
2. Наименование на курса: Лидерство в променлива среда (Грид - семинар)
3. Вид на курса: задължителен
4. Цикъл: втори
5. Година на изучаване: първа
6. Семестър: втори
7. Брой кредити: 6
8. Име на лектора: доц. д-р Миглена Темелкова
9. Резултати от обучението за дисциплината – усвоени знания, умения, компетенции (цели):

Учебната програма на дисциплината “Лидерство в променлива среда” цели формирането на
фундаментални знания за значимостта на лидерските бизнес стратигии, благодареение на които
организациите постигат значима и рентабилна промяна. Обучението е базирано на активното и
иновативно преподаване чрез използване на:
• теория, наблюдение, знание и опит;
• предварителна самостоятелна подготовка на членовете на екипа;
• работа в екип в реално време вместо теоретическо решаване на проблеми;
• поставяне на взаимни предизвикателства между екипите;
• презентации и дискусии;
• решаване на тестове с множествен избор;
• разпознаване на разликата между собствената оценка и оценката на другите;
• подкрепа на екипа.

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

Студентите трябва да имат подготовка, осигурена от обучението по дисциплините “Основи на
управлението”, „Маркетинг”, „Реинженеринг и управление на риска”, “Предприемачество”,
“Контролинг” и „Лидерски стилове”.

12. Съдържание на курса (анотация)
Учебното съдържание на дисциплината включва 10 блокови проекта, разработени под формата на
игри. При разработването им се изяснява същността, оценката на възможностите и принципите на
глобалната концепция за моделиране на бизнес стратигиите. Бизнес стратегиите се разглеждат
като основно средство за постигане на лидерска позиция в глобална среда и възможност за
непрекъсната оптимална промяна. Откроява се особеното значение на бизнес стратегиите за
подобряване на качеството и конкурентоспособността на организациите.

13. Библиография (препоръчителна или задължителна литература)
Занковский, А. Психология лидерства: от поведенческой модели к культурно-ценностной
парадигме в работната среда. Институт психологии РАН. Москва, 2011.
МакКий, Р., Карлсън, Б. Енергия за промяна: Лидерският модел на Грид. Университетско
идаделство ВСУ “Черноризец Храбър”. Варна, 2009.
Темелкова, М., Бакалов, И. Характерные особенности реляции „менеджмент – бизнес
лидерство”. Актуалнi питання економiки та управлiння. 14-15 октомври 2013.
Temelkova, M. Tourism Destinations’ Leadership Measurement Model. American Journal of
Economics, Finance and Management, Vol. 1, No. 3, 2015.



Mann R. D. A review of the Relationships between Personality and Performance in Small
Groups//Psychological Bulletin. 2013. July.
Tannenbaum R., Schmidt W. H. How to Choose a Leadership//Harvard Business Review. 2010.
May-June.
Stinson J. E., Jonson T. W. The Path-Goal Theory of Leadership: A Partial Test and Suggested
Refinementll Academy of Management Journal, 18. 2011. June. № 2.

14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване:
За лекциите са подготвени Power Point презентации.
Всеки студент участва в определен екип и награжда способностите, придобити в първия и втория
Грид семинар. Екипите работят в пълно взаимодействие и комуникация едни с други, като в края
на обучението всеки студент получава 360-градусова обратна връзка от своите съекипници. На
база получения фийтбек всеки от обучаемите може да извади изводи за областите на бизнес
поведение и знанията, които трябва да задълбочи и които се явяват негови силни страни.

15. Методи и критерии на оценяване:
Крайната оценка (КО) е комплексна и е съставена от оценката на междинния изпит – тест (ИТ),
оценката на задачите (КЗ) и оценката на семестриалния изпит (СИ).
Всяка една от съставляващите оценки има различна значимост (тегло) в крайната оценка и се
изчислява по формулата:

КО = 0,2 ИТ + 0,2 КЗ + 0,6 СИ
Усвоените знания от студентите, изразени в проценти се оценяват по шестобалната система, както
следва:

До 55% Слаб (2)
56% – 65% Среден (3)
66% – 75% Добър (4)
76% – 85% Мн. добър (5)
Над 85% Отличен (6)



Усвоени знания и оценки
Таблица 1 Усвоени знания, изразени в проценти Оценка по шестобалната система
До 55 Слаб (2)

56 – 65 Среден (3)
66 – 75 Добър (4)
76 – 85 Мн. добър (5)
Над 85 Отличен (6)


