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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: MAN1373
2. Наименование на учебната дисциплина: Технология на туристическото обслужване
3. Вид : избираема
4. Цикъл: първи
5. Година от обучението: втора-четвърта
6. Семестър / триместър, в който се изучава: трети-осми
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора (и): доц. д-р Велислава Николаева, ас. Гергана Желязкова
9. Резултати от обучението: Студентите ще придобият знания за технологията на

туристическото обслужване в различните туристически предприятия и умения за
прилагането на наученото в практиката.

10. Начин на осъществяване: директно
11. Предварителни и съпътстващи изисквания (ако е приложимо): Студентите трябва да имат

предварителни знания за особеностите и спецификите на управлението, познания за
особеностите на туристическите предприятия и за системата за управление на туризма.

12. Съдържание на курса: В курса последователно се разглеждат въпроси, свързани със
същността и качеството на туристическото обслужване, особеностите на туристическите
продукти, видовете туристически предприятия и технологията на туристическото
обслужване, осъществявано от тях.

13. Препоръчителна или задължителна литература за четене или други образователни ресурси
/ инструменти:
1. Трендафилов, Кр. Организация и технология на туристическото обслужване. УИ-ИУ,

Варна, 2002.
2. Костов, Е. Технология на туристическата индустрия. ИК Май, София, 2000.
3. Дурович, А. Организация туризма. Питер, Санкт-Петербург, 2012.
4. Жукова, М. Индустрия туризма: менеджмент организации. Финансы и статистика,

Москва, 2003.
5. Тимохина, Т. Организация приема и обслуживания туристов. ФОРУМ, Москва, 2008.
6. Тончев, Цв. Технология на допълнителните дейности в туризма. Тилиа, София, 2000.

14. Планираните дейности за обучение и методи на преподаване: Аудиторните занятия
включват лекции, работа по практически задачи, дискусии, самостоятелна извънаудиторна
работа по предварително поставена задача, чиито резултати се обсъждат по време на
аудиторните занятия.

15. Методи за оценка и критерии: Дисциплината завършва с изпит: тест и/ или практическа
задача. По време на аудиторните занятия се поставят индивидуални и групови задачи,
които формират оценката от текущ контрол, която формира 20% от комплексната оценка.

16. Език на преподаване: български


