
Факултет „Международна икономика и администрация”
Катедра: „Администрация, управление и политически науки”
Професионално направление: „Администрация и управление”
Специалност: „Бизнес администрация и мениджмънт”
МП „Управление на международни бизнес проекти”
Образователно-квалификационна степен: „магистър”

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код MAN 2019
2. Наименование на учебната дисциплина: Управление цикъла на проекта
3. Вид: задължителен
4. Цикъл: втори
5. Година на обучението: първа
6. Семестър: първи
7. Брой кредити: 4,5
8. Име на лектора: проф. д-р Теодора Бакърджиева
9. Резултати от обучението: Студентите получават знания за основните етапи в
управлението на проектите. Запознават се с базисните документи и задължения на всеки
етап.Усвояват начините за проектно финансиране в България.
10.Начин на преподаване: директно
11.Предварителни и съпътстващи изисквания: В дисциплината се включват познания от
областта на дисциплините - Структурните инструменти на ЕС и Проектна организация и
управление.
12. Съдържание на курса (анотация): Курсът по дисциплината " Управление на цикъла на
проекта" има за цел да даде основни познания за управление на етапите на цикъла на проекта.
Основно внимание се обръща на етапите на програмиране, идентифициране, формулиране,
реализация, оценка и одит.
13. Препоръчителна или задължителна литература за четене или други образователни
ресурси / инструменти:
1. https://eschool.vfu.bg/course/view.php?id=6
2. Кожухарова П. Я. Тоцева, Разработване и управление на образователни проекти, Сиела,

2011
3. Мокал Т. Управление на проекти с метода TenStep, Проджекта ООД, 2007
4. Брадли К. Управление на проекти с метода PRINCE2, Проджекта ООД, 236 стр. 2007
5. Апостолов А. Разработване на проекти за устойчиво развитие, Проджекта ООД, 204 стр.

2006
6. Управление на цикъла на проекта, Наръчник, София, 2008

http://www.flgr.bg/?act=cms&sort=1&cid=900&sub=0&lang=2

14. Планирани дейности за обучение и методи на преподаване: предоставят се специално
подготвени електронни уеб базирани учебни ресурси; извършва се търсене на подходящи
грантови схеми в Интернет; провеждат се дискусии по разработване на курсовия проект
индивидуално с всеки за да се постигне дълбочина и конкретност на изследването.

15. Методи за оценка и критерии: Оценяването е на база активност на студентите в
периода на целия семестър (20%) и подготовка и защита на курсов проект – предварително
проучване за възможностите за финансиране на определена проектна идея по грантови схеми
в България (80%).
16. Език на преподаване: български

https://eschool.vfu.bg/course/view.php?id=6
http://www.flgr.bg/?act=cms&sort=1&cid=900&sub=0&lang=2

