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1. Код на курса: MAN 3223
2. Наименование на курса: Лидерски стратегии и тимбилдинг
3. Вид на курса: избираем
4. Цикъл: втори
5. Година на изучаване: първа
6. Семестър: първи
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора: доц.д-р Снежанка Овчарова
9. Резултати от обучението за дисциплината – усвоени знания, умения, компетенции (цели):

Целта на дисциплината е да запознае студентите с основните концепции за лидерството и да
развие лидерски качества и умения, необходими за ефективното управление на съвременните
бизнес организации. Разглеждат се начини за организиране на различни видове тимбилдинг
обучения според потребностите на организацията и отделните звена. Развиват се способности
за формиране на сплотяваща култура, за съвместни решения и тяхното реализиране с
определени средства, в конкуренция с други екипи. Студентите ще усвоят полезни умения за
самоанализ и изграждане на стратегии за развитие на лидерството.

10.Начин на преподаване: директно
11. Предварителни изисквания: Студентите трябва да имат основни знания от изучаваните в
бакалавърска степен управленски дисциплини.
12. Съдържание на курса (анотация):

Дисциплината „Лидерски стратегии и тимбилдинг” представя основните концепции за
лидерството и приложението им в съвременните организации. Програмата започва със
самооценка на настоящето равнище на лидерски умения и извеждане на насоките за
усъвършенстване. Курсът включва методите за разработване на лидерски стратегии в тясна
връзка с корпоративната стратегия. Разглеждат се видовете тимбилдинг, начините за тяхното
организиране. Акцентира се на ползите  за провеждане на обучения „извън помещения” за
усвояване на полезни умения за формиране и мотивиране на екипи. Показана е ролята на
лидера за ефективно управление на промените, с цел успешно адаптиране на организацията в
динамичната глобална среда.
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14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване:
Обучението по дисциплината включва лекции и упражнения; организирани дискусии, самостоятелна
работа и разработване на курсови работи.

15. Методи и критерии на оценяване
Оценката по дисциплината се формира от резултатите на писмения изпит, набрания брой
точки от курсовата работа и семинарните упражнения. Тежестта на отделните компоненти в
общата оценка е както следва: сумата от точки по курсовата работа и от упражненията– 30%;
резултати от писмения изпит – 70%.

16. Език на преподаване: български, английски, руски

http://blog.ceoptions.com/


17. Практика: няма.


