Факултет „Международна икономика и администрация”
Катедра “Информатика и икономика”
Професионално направление: “3.8. Икономика”
Специалност: “Финанси и счетоводство”
Образователно-квалификационна степен: “бакалавър”
ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС
1. Наименование на курса: Въведение в мениджмънта
2. Код на курса: MAN1231
3. Вид на курса: задължителен
4. Цикъл: първи
5. Година на изучаване: първа
6. Семестър: първи
7. Брой кредити: 6
8. Име на лектора: доц. д-р Велислава Николаева
9. Резултати от обучението за дисциплината: С курсът от лекционни занятия по
“Въведение в мениджмънта” се цели студентите да придобият специфични знания и
умения, които да ги подпомогнат при организиране и осъществяване на основни
управленски процеси в реална работна среда.
10. Начин на преподаване – директно
11. Предварителни изисквания: Дисциплината “Въведение в мениджмънта” е
фундаментална и като такава не се очаква студентите да имат предварителни
познания. Тя се изучава в първи курс и следва да осигури основни и базови знания по
ключови управленски проблеми.
12. Съдържание на курса: Студентите получават знания по основните проблеми на
мениджмънта както в общо теоретически, така и в исторически аспект. Проследява се
развитието на мениджмънта като теория и практика, връзката му с други науки, като
се посочва интердисциплинарния характер на разглежданите проблеми. Разглеждат се
функциите на мениджмънта и възможните структурни решения при тяхното
разпределение между управленските органи, организационното регламентиране,
както и делегирането на права като средства за решаване на структурно-функционални
проблеми. Акцент се поставя и върху технологията на управлението
като вземането на решение в процеса на мениджмънта, стила на ръководство.
13. Препоръчителна или задължителна литература за четене или други образователни
ресурси / инструменти
1. Порязов, А., В. Николаева, П. Ямукова. Основи на управлението. унив. изд.
ВСУ, Варна, 2010.
2. Порязов, А., В. Николаева, П. Ямукова. Въведение в теорията на мениджмънта.
унив. изд. ВСУ, Варна, 2010.
3. Порязов, А. Въведение в теорията на мениджмънта. ВСУ, 2007.
4. Порязов, А. Организация и технология на управлението. ВСУ, 2007.
14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: Лекционният материал се
представя с помощта на медия. Усвояването на материята се проверява в предвидените
дискусии, разработването на курсови работи и проекти по проблеми предвидени в
учебната програма. Текущата оценка на знанията се осъществява по точкова система.
15. Методи и критерии на оценяване: Усвояването на материала се проверява в
решаваните казуси, дискусии и разработването на курсови работи по проблеми
предвидени в учебната програма.
16. Език на преподаване: български

