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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код на курса: MAN2044
2. Наименование на курса: “Управление на проекти”
3. Вид на курса: избираем
4. Цикъл: втори
5. Година на изучаване: първа
6. Семестър: втори
7. Брой кредити: 4,5 (3,0 лекции и 1,5 упражнения)
8. Име на лектора: доц. д-р инж. Нели Тризлова
9. Резултати от обучението – След завършване на курса по дисциплината студентите ще знаят
основните методи за управление на проекти и нормативните документи, регламентиращи
дейностите, допустими за финансиране от ЕС. Ще могат да прилагат знанията си при изучаването
на дисциплините Технология и организация на ВиК строителство, Експлоатация на ВиК системи,
както и в областта на проучването, проектирането и изграждането на водоснабдителни и
канализационни системи, пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води, ще са
компетентни при професионална изява като ръководители, експерти, консултанти по управление
на проекти във всички звена на стопанската и социална сфера, публичния и частния сектор при
своята реализация.
10.Начин на преподаване – директно
11.Предварителни изисквания – студентите трябва да притежават основни знания от обучението
по икономика и мениджмънт.
12. Съдържание на курса – да се формират знания относно основните етапи при разработване и
управление на проекти, логическите етапи на процеса на разработване на проект, работата в екип,
управлението на ресурси, оптимизирането на разходи и др. Основно внимание се отделя на
методите и средствата за подготвяне, разработване, представяне, защитаване и управление на
проекти.
13. Библиография (основни заглавия):

1.Кен Брадли, Управление на проекти с метода PRINCE2, София, 2006
2.PLS RAMBØLL Management – Manual on EU project management , 2003
3.Европейска комисия – Управление цикъла на проекта – подкрепа за ефективното прилагане на
външна помощ от ЕК, 2004
4.Информационен център на ЕС – Европейски програми – справочник, 2005
5.Подход и методология за подбор на проектите по приоритетна ос 1 на оперативна програма
"Околна среда 2007 - 2013 г."
6. Ръководство за подготовка на проекти в сектор "Води" по оперативна програма "Околна
среда 2007 - 2013 г."

14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване – лекции, консултации,
самостоятелна работа
15. Методи на оценяване: - Като елементи на оценяване по време на обучението се включва:
присъствие на занятия – 10%, участие в дискусии по време на лекции и семинар – 10 %,
разработване на реферат по зададена тема – 20%, финален изпит – 60%. Мотивите за получената
оценка студентите получават в деня на изпита на база показаните знания.
16. Език на преподаване: български


