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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Наименование на курса: Управление на конкурентоспособността
2. Код на курса: MAN3399
3. Вид на курса: избираем
4. Ниво: Магистър
5. Година на изучаване: 1
6. Семестър: 1,2,3
7. Брой кредити: 4.5
8. Име на лектора: доц.д-р Снежанка Овчарова
9. Резултати от обучението за дисциплината -целта на дисциплината „Управление на
конкурентоспособността” е да запознае студентите с основните концепции за конкурентоспособността и
да развие умения за анализ и разкриване на уникалните характеристики на продуктите, технологиите,
организационните процеси, мениджмънта, които създават диференциращи конкуренти предимства.
10.Начин на преподаване: дистанционно
11.Предварителни изисквания :Студентите трябва да имат основни знания от изучаваните в
бакалавърска степен управленски дисциплини: Стратегическо управление, Бизнес планиране,
Маркетинг.
12. Съдържание на курса- дисциплината  запознава с основните теории за конкурентоспособността в
бизнеса и значението й за успешно адаптиране на организациите в динамичната глобална среда.
Разглеждат се факторите, влияещи на конкурентоспособността и индикаторите за оценка и анализ.
Показва се ролята на клъстърния подход за повишаване на конкурентоспособността на предприятията.
На основата на концепцията за управление на знанията се анализират и извеждат диференциращите
предимства на организацията.
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14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване:
Лекциите по дисциплината „Управление на конкурентоспособността” се представят мултимедийно.

Налице са учебни материали в електронната платформа на университета. Концепцията на обучението
предполага системно изучаване на теоретичните постановки и успешната управленска практика, и
тяхното приложение в организираните дискусии, в самостоятелната работа и разработването на курсови
работи. Семинарните упражнения формират умения за анализ на теоретичния и практически материал,
способност за изказване на лично мнение и дискусия, работа в екип.

15. Методи и критерии на оценяване:
Оценката по дисциплината „Управление на конкурентоспособността” се формира от резултатите на

писмения изпит, набрания брой точки от курсовата работа и семинарните упражнения. Тежестта на
отделните компоненти в общата оценка е както следва: сумата от точки по курсовата работа и от
упражненията– 30%; резултати от писмения изпит – 70%. Изпитът включва тестови въпроси.

16. Език на преподаване: български, английски, руски
17. Практика: няма
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