
Факултет:МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА И АДМИНИСТРАЦИЯ
Катедра: АДМИНИСТРАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ
Професионално направление: АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
Специалност: МЕЖДУНАРОДЕН ПУБЛИЧЕН И БИЗНЕС МЕНИДЖМЪНТ
Образователно-квалификационна степен: БАКАЛАВЪР

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: MAN1353
2. Наименование на учебната дисциплина: Учебно-тренировъчна фирма 1
3. Вид: по избор
4. Цикъл: първи
5. Година от обучението: 2-4
6. Семестър: 3-8
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора: доц. д-р Миглена Темелкова, доц. д-р Велислава Николаева
9. Резултати от обучението: изгражда мениджърски способности в процеса на

практически групов динамичен процес, като целта е студентите в учебна среда да
преминат през етапите, през които преминава един реален бизнес. Под ръководството и
наблюдението на лектора, студентите изграждат практически мениджърски
способности и получават подготовка за прилагане в реална пазарна среда на усвоените
теоретични и практически умения.

10. Начин на осъществяване:директно
11. Предварителни и съпътстващи изисквания: Студентите трябва да имат

подготовка, осигурена от обучението по дисциплините “Основи на управлението”,
„Маркетинг”, “Предприемачество”, “Контролинг”, Управление на човешките ресурси.”

12. Съдържание на курса: Учебното съдържание на дисциплината включва 6
блокови проекта, разработени под формата на игри и групов динамичен процес. При
осъществявяването им се изяснява същността и основните принципи на функциониране
на една фирма в глобална икономическа среда. По време на обучението студентите:

• формират учебно-тренировъчни фирми;
• генерират бизнес идеи;
• разработват анализи с оглед проучването на рентабилността на бизнес идеите си;
• формулират бизнес план и стратегии;
• пресмятат и анализират финансови показатели, даващи информация за

рентабилността на разработвания бизнес;
• вземат лидерски решения свързани с бизнеса.

Теоретичният материал се поднася в хода на груповия динамичен процес и се усвоява
на основата на приоритетното изграждане на практически мениджърски способности.

13. Препоръчителна или задължителна литература:
Томс, Ж.,  П. КозароваОснови на успешния бизнес. Тук и сега. Сиела, 2015.
Университетът Тръмп: Предприемачество 101. Локус, 2008.
Джонсън, С. Как се раждат добрите идеи. Изток – запаз, 2012.
Дракър, П. Иновации и предприемачество. Класика и стил. София, 2002.
Дракър П. Мениджмънтът и предизвикателствата на 21 век. София, 2001.
ИАНМСП. Как да започна собствен малък бизнес? София, 2007.

https://www.book.store.bg/c/p-pc/id-319/knigi-ot-zhiustin-toms-justine-toms-.html


Крачунов, Х., М. Темелкова. Обзор и анализ на възможностите за управление на
процесите на преструктуриране на производствените системи. МЕЕТ-МАRIND 2002.
ТУ-Варна, 2002.
Лайкър, Д. Пътят на Тойота. 14 управленски принципа от най-големия производител в
света. Рой комуникацион. София, 2005.
Пипер Р., Рихтер, Мениджмънт –управлението на прехода, София,1993 (183-195)
Темелкова, М. Контролинг в производствената организация. Колор принт. Варна, 2010.
Христов С. Стратегически мениджмънт. Стопанство. София, 2000.

14. Планираните дейности за обучение и методи на преподаване: лекции;
Предвидени са индивидуални и групови задачи, които се разработват самостоятелно
или в екип.

15. Методи за оценка и критерии: (по време на обучението, финално оценяване за
присъждане на кредити): разработка на собствен бизнес и обосновка на рентабилността
на генерираната бизнес идея.

16. Език на преподаване: български
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COURSE DESCRIPTION

1. Code
2. Title: Training firm-Part One
3. Type: optional
4. Cycle:first
5. Year of study when the component is delivered: 2-4
6. Semester/trimester: 3-8
7. Number of ECTS credits allocated: 3
8. Name of lecturer(s): Assoc. Prof. Miglena Temelkova, PhD
9. Learning outcomes: build management skills in the process of practical group

dynamic process. The objective of the course is postgraduates to pass through the stages
through which a real business does. Postgraduates develop practical management skills and
receive training to implement the acquired theoretical and practical skills in a real market
environment under the guidance and supervision of the lecturer.

10. Mode of delivery: face-to-face
11. Prerequisites and co-requisites:Postgraduates are required to have preparation

provided by the courses in Fundamentals of Management, Marketing, Entrepreneurship,
Controlling, Human Resource Management

12. Course content: The course content includes 6 block projects developed in the form
of games and group dynamic process. The nature and principles of the functioning of a
company in the global economic environment are clarified during the implementation of these
block projects. During the course postgraduates:

• form training companies;
• generate business ideas;
• develop analyses in order to study the viability oftheir own business ideas;
• formulate business plans and strategies;
• calculate and analyze financial indicators providing information on the prospective

profitability of business;
• take business leadership decisions.

The theoretical material is presented during the group dynamic process and is acquired on the
basis of the priority development of practical management skills.

13. Recommended or required reading and other learning resources/tools
Томс, Ж.,  П. КозароваОснови на успешния бизнес. Тук и сега. Сиела, 2015.
Университетът Тръмп: Предприемачество 101. Локус, 2008.
Джонсън, С. Как се раждат добрите идеи. Изток – запаз, 2012.
Дракър, П. Иновации и предприемачество. Класика и стил. София, 2002.
Дракър П. Мениджмънтът и предизвикателствата на 21 век. София, 2001.
ИАНМСП. Как да започна собствен малък бизнес? София, 2007.
Крачунов, Х., М. Темелкова. Обзор и анализ на възможностите за управление на
процесите на преструктуриране на производствените системи. МЕЕТ-МАRIND 2002.
ТУ-Варна, 2002.
Лайкър, Д. Пътят на Тойота. 14 управленски принципа от най-големия производител в
света. Рой комуникацион. София, 2005.

https://www.book.store.bg/c/p-pc/id-319/knigi-ot-zhiustin-toms-justine-toms-.html


Пипер Р., Рихтер, Мениджмънт –управлението на прехода, София,1993 (183-195)
Темелкова, М. Контролинг в производствената организация. Колор принт. Варна, 2010.
Христов С. Стратегически мениджмънт. Стопанство. София, 2000.

14. Planned learning activities and teaching methods: There are individual and group
assignments, which are developed individually or in a team.

15. Assessment methods and criteria: development of their own business and justification
of the profitability of the generated business idea.

16. Language of instruction: Bulgarian


