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

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС
1. Код на курса: MAN 3071
2. Наименование на курса: Лидерски стилове (Грид - семинар)
3. Вид на курса: задължителен
4. Цикъл: втори
5. Година на изучаване: първа
6. Семестър: първи
7. Брой кредити: 9
8. Име на лектора: доц. д-р Миглена Темелкова
9. Резултати от обучението за дисциплината – усвоени знания, умения, компетенции (цели):

Целите на курса „Лидерски стилове” се свеждат до предлагането на интерактивно обучение,
което надгражда човешките възможности за постигане на по-ефективен лидерски стил и
успешна работа в екип. Цялото обучение е структурирано под формата на игри, казуси и
задачи като се прилагат методите „учене по собствено убеждение” и „групов динамичен
процес”. Участниците придобиват нови знания и умения за:
• поемане на инициатива;
• получаване на информацията;
• представяне и аргументиране на становище;
• решаване на конфликти;
• вземане на решения;
• справяне с кризисни ситуации;
• справяне с неуспеха;
• упражняване на критика.

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

Дисциплината предполага познания по Основи на управлението, Човаешки ресурси и Психология
на управлението.

12. Съдържание на курса:
Чрез изучаването на дисциплината “Лидерски стилове” студентите получават познания за
основните лидерски стилове, за отражението на всеки лидерски стил върху поведението и
мотивацията на служителите.

13. Библиография:
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14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване:
Методите на преподаване се свеждат до използването на груповата динамика и ученето на база
собствен опит.

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

16. Език на преподаване: български
17. Практика: в процеса на обучение


