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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: FIN 1137
2. Наименование на учебната дисциплина: Организация и технология на управлението
3. Вид: задължителна
4. Цикъл: първи
5. Година на изучаване: втора
6. Семестър: трети
7. Брой кредити: 6
8. Име на лектори: ас. д-р Павлина Ямукова, доц. д-р Велислава Николаева
9. Резултати от обучението: Курсът лекции по „Организация и технология на

управлението” има за цел да формира у студентите умения с практико–приложен
характер в областта на фирменото управление. С изучаването на тази дисциплина
студентите ще получат този понятиен и терминологичен фундамент, който от една
страна ще им позволи успешно да усвоят целия набор управленски дисциплини, а от
друга - ще способства за успешната им реализация в социалната практика. Една от
важните задачи е да се проследят връзките между теорията и съвременната социална
практика и така да се подпомогне  успешната реализация на подготвяните кадри.

10. Начин на осъществяване: директно
11. Предварителни и съпътстващи изисквания: Дисциплината „Организация и технология на

управлението” е фундаментална и като такава не се очаква студентите да имат
предварителни познания, освен тези придобити от дисциплината „Въведение в
мениджмънта”.

12. Съдържание на курса: Курсът от лекции по „Организация и технология на
управлението” предполага изучаване на теоретичните основи и съвременните тенденции
в организацията и технологията на управлението. Разглеждат се мисията, целите и
процесът на целеполагане, организационното регламентиране, както организацията на
ръководния труд. Акцент се поставя и върху технологията на управлението, видовете
управленски технологии, значението и ролята на ръководителя в плановата дейност.,
Организацията на личния труд и на комуникациите на ръководителя, а така също и
проблемите на непрекъснатата им подготовка и етика в съвременното управление.

13. Препоръчителна или задължителна литература:
1. Ангелов, А., Основи на управлението, София, 2009.
2. Минчев, Н.,Основи на управлението, 2012.
3. Николаева В., Организация и управление на туристическото предприятие, ВСУ 2012
4. Порязов А., Организация и технология на управлението, ВСУ 2007.
5. Станчева, А., Организация на управлението, Варна, Стено 2014.
14. Планирани дейности за обучение и методи на преподаване: Лекционен курс и семинарни

упражнения. Усвояването на материята се проверява в предвидените дискусии, тестове и
разработването на курсови работи и проекти по проблеми предвидени в учебната
програма.

15. Методи за оценка и критерии:  За всички студенти завършва с тест.
16. Език на преподаване: български


