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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС
1. Наименование на курса: Маркетинг логистика
2. Код на курса: MAR 3024
3. Вид на курса: задължителен
4. Ниво: магистър
5. Година на изучаване: първа,
6. Семестър: втори,
7. Брой кредити:
8. Име на лектора: доц. д-р Пламен Павлов, доц. д-р Лилия Манолова Чанкова
9. Резултати от обучението за дисциплината
След завършване на обучението студентите трябва да са в състояние да: познават
същността на логистиката и нейните взаимовръзки с останалите функционални области
на фирменото управление, възможностите й за конкурентоспособно развитие на
фирмите в условията на крайно взискателния глобализиращ се пазар и опита в това
отношение на водещи международни компании; прилагат съвременните концепции и
методи за постигане на оптимални решения при управлението на отделните
функционални области и дейности на логистиката; анализират факторите, които влияят
върху логистичните решения на съвременния етап; отчитат особеностите на
дистрибуцията в условията на глобализация и изграждането на мрежа от канали със
съответни участници в тях; знаят предимствата и недостатъците на отделните видове
транспорт в международната логистика. В условията на постоянно засилваща се
конкуренция на международните пазари тези знания са необходими на бъдещите
специалисти по маркетинг с оглед осигуряване на устойчиво развитие на фирмите по
пътя на икономическото оптимизиране на тяхната дейност.
10.Начин на преподаване (директно):
11.Предварителни изисквания: да имат добри познания па маркетинг, основи на
управлението, стратегически мениджмънт.
12. Съдържание на курса (анотация)
Дисциплината осигурява знания за същността на системната концепция при
управлението на материалните и информационни потоци в сферите на производство и
дистрибуция, за подходите и методите при вземане на оптимални решения в областта
на логистиката за формиране на конкурентни предимства на фирмите. В структурно
отношение преподаваният материал е подчинен на задачата студентите последователно
да усвояват основните знания в областта на логистиката, като се представят и нейните
международни аспекти.
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14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване:
15. Методи и критерии на оценяване
Студентите се уведомяват от преподавателя още в началото на лекционния курс
за използваните методи и критерии за оценка на знанията им по дисциплината
„Маркетинг логистика”. Съобщава им се, че като правило се провежда писмен изпит,
като им се дава конспект още в началото на обучението. Обръща се внимание на
студентите за ролята на тяхното по-активно участие в процеса на обучение за
оформянето на крайната им оценка. Получаването на поне пет отметки за активно
участие в час осигурява с една единица по-висока оценка на писмения изпит.
Насърчават се студентите, които имат практически опит в областта на логистиката, да
напишат курсова работа, която да представят на изпита и да отговорят на поставените
въпроси. Високата оценка на курсовата работа и постигнатия общ добър успех от
следването е основание да се предложи на студента да разработи дипломен проект по
разгледаната тема, който да защити пред държавна изпитна комисия. Останалите
студенти, които нямат практически опит, но имат активно участие в час и при заявен
интерес от тях, могат да напишат две есета от първата и втората част на лекционния

материал, чиято оценка има значение за оформянето на крайната оценка на писмения
изпит.
16. Език на преподаване: български
17. Практика:

