
Факултет: МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА И АДМИНИСТРАЦИЯ 
Катедра: „МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА И ПОЛИТИКА” 
Професионално направление: ИКОНОМИКА 
Специалност: „Международни икономически отношения” 
Образователно-квалификационна степен: БАКАЛАВЪР 
 
 

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС  
 

 1. Наименование на курса: Спорт 
 2. Код на курса: SPO 1015 
 3. Вид на курса: задължителен 
 4. Ниво: бакалавър 

5. Година на изучаване: (първа) 
6. Семестър: (първи, втори) 

 7. Брой кредити: 8 
 8. Име на лектора: доц. Иванка Кабакчиева, доц. д-р Тодор Тодоров, хон. проф. д.п.н. 

Малчо Малчев, хон.пр. Маргарита Гечева 
     9. Резултати от обучението за дисциплината – целта е специализирано обучение за 
придобиване, усъвършенстване и поддържане на практически умения и теоретически 
познания за спорта в професионално-приложен аспект 
 10.Начин на преподаване: директно 
 11.Предварителни изисквания - от обучаемите се изисква притежаването на добра 

физическа дееспособност и двигателна култура. 
 12. Съдържание на курса (анотация): в учебната дисциплина «Спорт» се развиват и 

усъвършенстват основните двигателни качества – сила, бързина, издръжливост, ловкост и 
гъвкавост. 
13. Библиография  
− Малчев М. и колектив, Туризъм, алпинизъм и ориентиране. ISBN 978-954-400-583-2, 
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− Илиев И., Чонгова К., Фитнесът като индивидуална изява на съвременния човек, изд. 

Авангард Прима, ISBN 978-954-323-625-1, с.140,  С., 2010 
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2005 
 14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: практически упражнения 

15. Методи и критерии на оценяване: Оценката по „Спорт” се сформира от степента на 
овладяването на практически умения и теоретически познания за спорта в професионално-
приложен аспект чрез изпит. До изпит се допускат студенти, посещавали 75% от 
практическите упражнения по „Спорт” в периода на обучение. При успешно положен изпит за 
физическа дееспособност по „Спорт” студентите получават 8 кредита. 

 16. Език на преподаване: български 
 17. Практика: не 
  
 


