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

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: MAN 1429
2. Наименование на учебната дисциплина: Коучинг и управление
3. Вид: по избор
4. Цикъл: първи
5. Година от обучението: първа-четвърта
6. Семестър: първи-осми
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора: доц. д-р Велислава Николаева Костова
9. Резултати от обучението: Изучаването на дисциплината “Коучинг и управление”

има за цел да запознае обучаемите с възможностите и потенциала на коучинга за
повишаване управленската ефективност, да предложи основни правила за
прилагане на коучинга и предимствата на различните видове коучинг.

10. Начин на осъществяване: директно
11. Предварителни и съпътстващи изисквания: Очаква се студентите да имат

предварителни знания по управление.
12. Съдържание на курса: Курсът лекции по “Коучинг и управление” включва

изучаване на спецификите и методологията на коучинга в контекста приложението
му в управленската практика.

13. Препоръчителна или задължителна литература:
1. Бессер-Зигмунд, Кора и др. Самокоучинг: Культура личности менеджеров и

руководителей. изд. Вернера Регена, Санкт-Петербург, 2010.
2. Ленсиони, Патрик. Преодоляване на петте основни слабости при работата в

екип. изд. Изток-Запад, София, 2013.
3. Славов, З., В. Николаева и др. Методи и модели за вземане на бизнес решения,

Унив. изд.  ВСУ, Варна, 2013.
4. Уитворт, Л., Х. Кимси-Хауз, Ф. Сандал. Коактивный коучинг. МАК, Москва,

2004.
5. Уитмор, Дж. Коучинг за високи постижения. НЛП България, София, 2012.

14. Планирани дейности за обучение и методи на преподаване: По време на
аудиторните занятия се разглеждат примери с практико-приложен характер,
правят се дискусии и проблемни анализи на реални ситуации в управлението на
организациите.

15. Методи за оценка и критерии: За всички студенти дисциплината “Коучинг и
управление” завършва с писмен изпит – казус или тест. Студентите разработват
курсов проект или изследователска задача с практическа насоченост, която
защитава в края на лекционния курс.

16. Език на преподаване: български


