Факултет: „Международна икономика и администрация”
Катедра: „Международна икономика и политика”
Професионално направление: „Икономика”
Специалност: „Маркетинг”
МП „Международен маркетинг”
Образователно-квалификационна степен: „магистър”
ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС
1. Наименование на курса: Проектна организация и управление
2. Код на курса:MAR 3016
3. Вид на курса: задължителен
4. Ниво: магистър
5. Година на изучаване: първа
6. Семестър: първи
7. Брой кредити: 4,5
8. Име на лектора: доц.д-р Снежанка Овчарова, доц. д-р Ангел Порязов
9. Резултати от обучението за дисциплината – студентите да могат да използват в реално
действащи организации предимствата, които предоставя проeктното управление.
10.Начин на преподаване: директно
11.Предварителни 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 “Проектна организация и
управление” разглежда проблемите за същността и съдържанието на проектната
(програмната) организация и на проектното управление на фона на традиционните
организационни форми, присъщи на линейно-функционалното управление. Последователно
се разглеждат тези организационни форми, които са адекватни на различните
разновидности на проектната организация и са познати в литературата и практиката като
програмно-целеви структури. Особено се акцентира на методическия подход при
използването на проектното управление, както и на необходимостта за осигуряване на
нужните условия и предпоставки за успешното използване на тези организационни форми.
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14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване:
Лекционния материал се представя с помоща на мултимедия. Провеждат се дискусии по
разискваните теми. Разработва се курсов проект.
15. Методи и критерии на оценяване: извършва се на основание на текуща оценка,
разработка на курсова работа и изпит, който се провежда в писмена форма. Окончателната
оценка за семестъра се формира както следва :
Курсова работа - относително тегло 0,3
Текуща оценка – относително тегло 0,3
Оценка от изпита - относително тегло 0,4
В началото на семестъра на студентите се обясняват методите и мотивите за формиране на
крайната оценка по дисциплината.
16. Език на преподаване: български
17. Практика: няма

