
Факултет: Архитектурен 
Катедра: Строителство на сгради и съоръжения 
Професионално направление: 5.7. Архитектура, строителство и геодезия 
Специалност: Строителство на сгради и съоръжения 
Образователно-квалификационна степен: бакалавър 
 

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС  
 

1. Наименование на курса: Управление на персонала 
2. Код на курса: MAN2010 
3. Вид на курса: факултативен 
4. Ниво: бакалавър 
5. Година на изучаване: първа 
6. Семестър: втори 
7. Брой кредити: 1,5 
8. Име на лектора: доц. д-р Снежанка Овчарова 

Резултати от обучението за дисциплината: студентите усвояват знания и умения за 
ключови понятия и тези за управление на персонала, както и практически решения за 
различни ситуации, свързани с постигането на по – голяма поведенческа ефективност. 

9. Начин на преподаване: директeн 
10. Предварителни изисквания: необходими знания и умения от управленски 

дисциплини, изучавани в предходни години. 
11. Съдържание на курса: Управлението на персонала е ежедневна практика на всеки 

мениджър. Едноименната учебна дисциплина е предназначена да научи студентите на 
съвременни техники за оперативно управление на човешките ресурси, както и на по – 
задълбочени познания за поведението на индивиди и групи от хора. 

12. Библиография: 
1.Алън Д., Да задвижим нещата. Изкуството да сме продуктивни без стрес, София, 

„Класика и стил”, 2002 
2.Бишъп Сю, Пълен наръчник на уменията за общуването с хората, София, „Наука и 

изкуство”, 2003 
3.Джей Р., Създайте страхотен екип, София, „ИнфоДар”, 2001 
4.Коен У., Новото изкуство на лидера, София, „Класика и стил”, 2002 
5.Ландсбърг М., Основи на лидерството, София, „Класика и стил”, 2002 
6.Лоурънс П., Найтън Нория, Мотивирани, София, „Класика и стил”, 2002 
7.Маслоу Ейб, Мотивация и личност, София, „Кибеа”, 2001 
8. Ведър, О. Управление на персонала. Учебно помагало за провеждане на семинарни 
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13. Методи на обучение: лекции, консултации, самостоятелна работа. 
14. Методи на оценяване: Общата оценка се формира от: резултатите на писмения изпит 

(тест) и набрания брой точки от участието в делови игри и решаване на казуси. 
15. Език на преподаване: български 
16. Практика: не се предвижда по учебен план 


