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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: MAN1045
2. Наименование на учебната дисциплина: Управление на ресторантьорството
3. Вид: задължителна
4. Цикъл: първи
5. Година на обучението: червърта
6. Семестър/ триместър, в който се изучава: седми
7. Брой кредити: 4,5
8. Име на лектора: доц. д-р Даниела Попова
9. Резултати от обучението: Целта на курса е да бъдат усвоени практически знания и умения, свързани
с управлението на ресторантьорството като фактор за развитието на туризма и за разпространението
на културни традиции. Основната задача е да се анализират и обосноват възможностите за развитие на
ресторантьорството в условия на глобалната икономика.
10. Начин на осъществяване: директно
11. Предварителни и съпътстващи изисквания: Студентите трябва да имат основни познания по
управление на малък и среден бизнес, маркетинг, финанси, микро- и макроикономика.
12. Съдържание на курса: Курсът “Управление на ресторантьорството” изучава основните теоретико -
методологически и практико - приложни въпроси, свързани с ресторантьорския бизнес.
13.Препоръчителна или задължителна литература за четене или други образователни ресурси /

инструменти:
1. Дъбева, Т., Г. Луканова. Ресторантьорство.Изд. “Наука у икономика”, ИУ, В., 2011
2. Караджова, Зл. По въпросите за качеството на ресторантьорския продукт. e-Journal VFU (ISSN
1313-7514), бр.5/февруари 2012
3. Попова, Д. Тематичното ресторантьорство – съвременна концепция на бизнеса. Сборник с
научни доклади “Предизвикателства пред туризма през XXI век”, Печат “БПС”ООД, София, 2012
4. Попова, Д. Кетърингът като форма на развитие на ресторантьорския продукт. Научен алманах на
ВСУ, серия “Икономика и стопанско управление”, кн. 9, Варна, 2012, стр.62-74

14.Планираните дейности за обучение и методи на преподаване: Методите на преподаване и обучение
включват лекционния курс по дисциплината, консултации, дискусии, решаване на казуси и
самостоятелна извънаудиторна работа.
15. Методи за оценка и критерии: писмен изпит
16. Език на преподаване: български, английски


