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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код на курса: MAR 3016
2. Наименование на курса: Oрганизационно структуриране при проектното
управление
3. Вид на курса: задължителен
4. Цикъл: втори
5. Година на изучаване: втора
6. Семестър: трети
7. Брой кредити: 6
8. Име на лектора: доц. д-р Снежанка Овчарова
9. Резултати от обучението: Целта на курса от лекции и упражнения е да даде на
студентите знания за създаване на подходящи организационни структури за осъществяване
на различни видове проекти. Дисциплината формира аналитични и практически умения за
формиране на екипи и организиране на съвместната работа на членовете на екипа.
10.Начин на преподаване: директно
11.Предварителни и съпътстващи изисквания : за да преминат учебният процес по тази
дисциплина успешно студентите трябва да могат да имат имат познания придобити от
основните управленски дисциплини изучавани в бакалавърската си степен на обучение.
12. Съдържание на курса (анотация): Дисциплината “Oрганизационно структуриране при
проектното управление” изяснява същността и възможностите на различни типове
проектни структури в сравнение с традиционните организационни форми. Включени са
въпроси за етапите на формиране на проектния екип. Разглеждат се методи за организиране
на съвместната дейност и комуникациите на участниците в проекта.
13. Препоръчителна или задължителна литература за четене или други
образователни ресурси / инструменти:

1. Овчарова Сн. Лекции в: eschool.vfu.bg.
2. Овчарова Сн., „Управление на човешките ресурси”, УИ, Варна 2014г.
3. Овчарова Сн., Организация и технология на управлението – учебно помагало, Унив.

изд. на ВСУ „Черноризец Храбър” 2009.
4. Управление на проекти. Harvard Busines Review, 2008.
5. A Guide to the Project Management Body of Knowledge: Fifth Edition (PMBOK Guide).

Project Management Institute, 2013.
14. Планирани дейности за обучение и методи на преподаване:

Курсът от лекции включва мултимедийно представяне на теоретични постановки по
създаване и управление на проектни организационни структури. Разглеждат се казуси,
конкретни проекти и програми, провеждат се дискусии и работа в екип.
15. Методи и критерии на оценяване: извършва се на основание на текуща оценка,
разработка на курсов проект и изпит, който се провежда в писмена форма. Окончателната
оценка за семестъра се формира както следва :
− Курсов проект - относително тегло 0,4
− Казуси – относително тегло 0,2
− Оценка от изпита - относително тегло 0,4
16. Език на преподаване: български


