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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС
1. Код на курса: MAN 3227
2. Наименование на курса: Лидерство в условията на риск
3. Вид на курса: задължителен
4. Цикъл: втори
5. Година на изучаване: първа
6. Семестър: втори
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора: проф. д-р Петър Христов, д-р Велислава Николаева
9. Резултати от обучението за дисциплината – усвоени знания, умения, компетенции (цели):

Целите на курса „Лидерство в условията на риск” се свеждат до интерактивно обучение, което надгражда
бизнес способностите на студентите за постигане на по-успешено позиционеране в глобален пазар и по-
добър финансов резултат в условия на макроикономическа динамика и криза. Обучение е структурирано
под формата на казуси и задачи като студентите се разделят на отделни фирми, които в хода на групов
динамичен процес се конкурират и влизат в пряк сблъсък по отношение на пазари, стратегии,
управленски процеси.

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 „Лидерство в условията на риск” студентите придобиват задълбочени
познания за лидерството и неговите инструменти в условията на риск. Научаяват се да прилагат в
практиката основни лидерски тактики, водещи до успех в условията на икономическа нестабилност.
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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: няма


