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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код на курса: MAN1382
2. Наименование на курса: Въведение в  мениджмънта
3. Вид: задължителен
4. Цикъл: втори
5. Година от обучението: първа
6. Семестър: втори
7. Брой кредити: 4,5
8. Име на лектора: доц. д-р Велислава Николаева
9. Резултати от обучението за дисциплината: Целта на този курс е да се изясни в теоретико-

методологически и исторически аспект научните основи на мениджмънта като специфична
социална практика и като направление в научната мисъл. Чрез изучаването на дисциплината
“Въведение в мениджмънта” студентите получават знания по основни управленски проблеми,
както в общо теоретически, така и в исторически аспект. Студентите придобиват практико-
приложни умения за организационно структуриране, вземане на решения, делегиране на права,
мотивиране на служителите.

10. Начин на осъществяване: директно
11. Предварителни и съпътстващи изисквания: Дисциплината „Въведение в мениджмънта” е базова

и като такава не се очаква студентите да имат предварителни познания.
12. Съдържание на курса: Проследява се развитието на мениджмънта като теория и практика,

разглеждат се функциите на мениджмънта и възможните структурни решения при тяхното
разпределение между управленските органи, както и делегирането на права като средство за
решаване на структурно-функционални проблеми. Акцент се поставя и върху технологията на
управлението като вземането на решение в процеса на мениджмънта и стила на ръководство
използвани от съвременните мениджъри.

13. Препоръчителна литература:
1. Порязов, А., В. Николаева, П. Ямукова. Основи на управлението. унив. изд. ВСУ, Варна,

2010.
2. Порязов, А., В. Николаева, П. Ямукова. Въведение в теорията на мениджмънта. унив. изд.

ВСУ, Варна, 2010.
3. Порязов, А. Въведение в теорията на мениджмънта. ВСУ, 2007.
4. Порязов, А. Организация и технология на управлението. ВСУ, 2007.

14. Планирани учебни дейности за обучение и методи на преподаване: Преподаването по
дисциплината включва лекции, представени чрез медия. Семинарните упражнения имат за цел
изграждане на умения за анализ, вземане на решения, работа в група, аргументиране на собствени
изводи.

15. Методи и критерии на оценяване: Усвояването на материята се проверява в предвидените
дискусии, тестове и разработването на курсови работи и по проблеми предвидени в учебната
програма. Оценяването е по точкова система, като резултатите от текущия контрол формират
40% от комплексната оценка. Допустимо е освобождаване от изпит при отчитане резултатите от
текущия контрол.

16. Език на преподаване: български


