
Факултет: Международна икономика и администрация
Катедра. Икономика
Професионално направление: 3.8. Икономика
Специалности: Финансов и банков мениджмънт и маркетинг
Образователно-квалификационна степен „магистър”

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Наименование на курса: Екипно взаимодействие
2. Код на курса: PSY3288
3. Вид на курса: факултативна,
4. Ниво: магистър,
5. Година на изучаване: първа,
6. Семестър: първи, втори, трети
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора: доц., д-р Младен Тонев
9. Резултати от обучението за дисциплината – усвоени знания, умения,
компетенции (цели): Студентите усвояват знания за теоретични и практически
способности да формират креативни екипи и идеи, чрез които да постигат
лидерство.
10.Начин на преподаване: директно и дистанционно.
11.Предварителни изисквания: Основи на правото; Обща теория на мениджмънта,
Международен бизнес.
12. Съдържание на курса: Познаването на параметрите, функциите и
характеристиките на успешните и ефективни екипи в бизнес-практиката е важно
условие за добрата реализация на бъдещите мениджъри, администратори,
организатори на производството и офис-ръководители. Чрез учебната дисциплина
„Eкипно взаимодействие” студентите изграждат умения да разбират лидерството
като печеливша стратегия в динамична и глобална бизнес среда, основана на
креативността на екипите.
13. Библиография: Основна:
1. Рос Джей, Създайте страхотен екип. – София: ИнфоДАР, 2001.
2. Даниъл Пинк, Мотивацията. – София: „Изток-Запад“, 2012.
3. Брайън Трейси, Как да постигаме целите си. - София: Световна
библиотека, 2015.
4. Блеър Сингър, АБВ - Изграждане на бизнес екип, който печели. – София:
Анхира, 2005.
5. Георгиева, М.,Развитие на умения за взаимодействие. – София:1992.
6. Гюрова,  В. Магията на екипната работа. - София: 2006.
7. Вълчев, Р. Водене на работни срещи и съвещания. - София: 2002.
8. Джон К. Максуел, Лидерски промени. – София: Анхира, 2019.
14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: лекции, презентации.
15. Методи и критерии на оценяване: защита на курсов проект — презентация или
курсова работа (по избор).

https://www.book.store.bg/c/p-pc/id-343/knigi-ot-ros-dzhej.html
https://www.book.store.bg/c/p-l/m-47/infodar.html
https://www.book.store.bg/c/p-pc/id-840/knigi-ot-dzhon-maksuel-john-maxwell-.html


Критерии за оценяване: Според степента на изпълнение на препоръките и
изискванията за разработване на курсова работа или презентация ( съответствие на
съдържанието на темата; наличие или липса на структура на разработката, наличие
или липса на научен аппарат на разработката; наличие или липса на подробна
библиография по разработваната тема; качество на изложението и др.)
16. Език на преподаване: български, руски, английски.
17. Практика: няма предвидена, дисциплината е теоретична.


