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Образователно-квалификационна степен: БАКАЛАВЪР

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: MAN 1350
2. Наименование на учебната дисциплина: Управление на свободното време
3. Вид: избираемa
4. Цикъл: първи
5. Година на изучаване: 2-4
6. Семестър/ триместър, в който се изучава: 3-8
7. Брой кредити:3
8. Име на лектора: проф. д-р Таня Петрова Парушева
9. Резултати от обучението по дисциплината: Усвоените знания и умения способстват за

проучване на социалното значение на свободното време през ХХІ век и изследване на
дихотомията „работа – свободно време” в глобалното общество.

10.Начин на осъществяване: директно
11.Предварителни и съпътстващи изисквания: Пред-условни и съусловни дисциплини са

„Основи на туристическата дейност”, „Информационни и резервационни системи в
туризма”, „Мениджмънт на туристическите дестинации”, „Управление на туризма”,
„Организация и управление на туристическата фирма”, „Устойчиво развитие в туризма” и
др.

12. Съдържание на курса (анотация): Изхожда се от разбирането, че свободното време е
показател за прогреса на цивилизацията. Целта на свободното време е да отдалечи хората от
трудовите задължения и ги насочи към нови духовни и културни ценности.

13. Препоръчителна или задължителна литература за четене или други образователни
ресурси / инструменти:

Основна и допълнителна литература
• Парушева, Т., Управление на свободното време, Издателство „Авангард Прима”, С.,

2009.
• Парушева, Т., Туристическото пътуване: цели, бариери и норми на поведение,

Издателство „Авангард Прима”, С., 2010.
• Парушева, Т., Предизвикателства пред глобалния туризъм, „Инфраструктура &

комуникации”, Научно списание на факултет „Икономика на инфраструктурата” - УНСС,
Издателство „Авангард Прима”, София, 2011, с. 19-24.
• Кадиева, Сн., Индустрия на свободното време, Издателство „Наука и икономика”,

Икономически университет – Варна, 2012.
14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: За лекциите са подготвени

Power Point презентации. Необходимите технически ресурси за обучение са мулти-медия,
преносим компютър и интернет-връзка.

15. Методи и критерии на оценяване: Формата на финален контрол е писмен изпит. На
студентите се възлага курсова задача. Крайната оценка е комплексна и е съставена от
оценката на курсовата задача и оценката на семестриалния изпит. Усвоените знания от
студентите се оценяват по шестобалната система. В студентската книжка се вписва
съответстващата й оценка по ЕСТS.

16. Език на преподаване: български


