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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС
1. Код на курса: MAN 3440
2. Наименование на курса: Лидерство, конкурентоспособност и проектен подход
3. Вид на курса: задължителен
4. Цикъл: втори
5. Година на изучаване: първа
6. Семестър: втори
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора: доц. д-р Миглена Темелкова
9. Резултати от обучението за дисциплината – усвоени знания, умения, компетенции (цели):

Учебната програма на дисциплината цели формирането на фундаментални знания относно
конкурентоспособността и управлението на проекти като основна предпоставка за постигане на
лидерство. Обучението е базирано на активното и иновативно преподаване чрез използване на:
• теория, наблюдение, знание и опит;
• предварителна самостоятелна подготовка;
• 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;
• разработване на проекти.

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”.

12. Съдържание на курса (анотация)
Учебното съдържание на дисциплината включва 10 блокови проекта, разработени под формата на
игри и практически казуси. При разработването им се изяснява същността, оценката на
възможностите и принципите на проектното финансиране с оглед постигането на
канкурентоспособност и лидерство от бизнес организациите.
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14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване:
Power Point презентации, групов динамичен процес, отворено учене, разработване на проекти за
финансиране на бизнес



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).

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


