Факултет:Юридически
Катедра:Сигурност и безопасност
Професионално направление:Национална сигурност
Специалност:Защита на националната сигурност
Образователно-квалификационна степен :бакалавър
ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС
1. Наименование на курса: Управление на корпоративната сигурност
2. Код на курса: SEC 1081
3. Вид на курса: задължителен
4. Ниво: бакалавър
5. Година на изучаване: трета
6. Семестър: шести
7. Брой кредити: 6
8. Име на лектора: доц.д-р Мария Лечева
9. Резултати от обучението за дисциплината –Лекциите и упражненията имат за цел
да формират умения за анализ на преподавания материал и на прочетена
специализирана литература; да изграждат способности за ефективна работа в бизнес
организациите, умения да се слуша и възприема същностната страна на
терминологията, способност за самоанализ на поведението в обкръжаващата среда
10.Начин на преподаване – директно
11.Предварителни изисквания – няма
12. Съдържание на курса - Управлението на корпоративната сигурност зависи преди
всичко от характера на обекта и субекта на това управление, разглеждано като една
динамична социално-управляема система. Това е една специална учебна
дисциплина, която възприема особеностите на обектите и на субектите като
предварително известни на обучаемите от другите учебни дисциплини. На тези
управляеми системи /КС/ оказват влияние ред фактори във вид на смущения:
престъпни посегателства; нелоялна конкуренция; несигурни длъжници; грешки в
кадровия подбор и ред др. За да се усъвършенства управлението, трябва да се
изучават информационните потоци, архивите, документите, хората и
обстоятелствата. Всяко решение трябва да бъде оптимално, особено в условията на
конкуренцията.
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14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: лекции, индивидуални
консултации, семинарни занятия
15. Методи и критерии на оценяване: писмен и устен изпит
16. Език на преподаване: български
1 17. Практика:-

