
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 1457
2.Наименование на учебната дисциплина: Операционен мениджмънт
3.Вид: по избор
4.Цикъл: първи
5.Година от обучението: втора - четвърта
6.Семестър: трети – осми
7.Брой кредити: 3
8.Име на лекторите: доц. д-р Снежанка Овчарова-Крачунова
9.Резултати от обучението: Основната цел на учебната дисциплина е студентите да
придобият яснота за функциите на операционния мениджмънт (ОМ) при управлението на
производствено-операционните процеси във времето и простраството. Тези функции са от
ключово значение за постигане на фирмените цели, тъй като те обхващат реалзирането и
текущото поддържане на оптимални пропорции между структурните елементи на процесите
(фази, частични процеси и операции), а така също между последните и разполагаемите
ресурси на предприятието (производствени мощности, финансови, трудови и материални
ресурси) за производството на договорената продукция или услуги в установени обеми,
номенклатура, качество и срокове.
10. Начин на осъществяване: директно
11. Предварителни и съпътстващи изисквания: За изучаване на дисциплината са необходими
предварителни знания по “Изследване на операциите” (или ”Количествени методи в
управлението”), “Основи на мениджмънта” (или “Стопанско управление”),  “Основи на
логистиката”.
12.Съдържание на курса: Дисциплината включва теми по: основните мениджърски проблеми,

методи и механизми в машиностроителните предприятия. Разглеждат се въпроси, свързани
със същността и основните задачи на ОМ, прогнозирането в ОМ, формирането и
разпределението на годишната производствена програма, нормативната база, методите за
съгласуване работата на цеховете и участъците, построяването на календарни планове чрез
оптимизация, диспечирането на производството.
13. Препоръчителна или задължителна литература:

А. ОСНОВНА ЛИТЕРАТУРА
1. Цветков Г.К. Производствен мениджмънт, Люрен, 2002 г.
2. Wild R. Essentials of Production and Operation Management – Text and Cases, 7 ed.,
Cassell Educational Ltd, 1999.
3. Waters C.D., An Introduction To Operations Management, Addison-Wesley, 199
4. Slack N., Chabers S., Harland C. Harrison A. Johnston R., Operations Management, 3
ed., Pitman Publ., 2000.
5. KRAJEWSKI, L. J. & RITZMAN, L.P. Operations Management (strategy & Analysis)
ADDISON-WWESLEY Publishing Company, 6 ed., 2001.
6. Bonini Ch., W.Hausman, H. Bierman Jr. Quantitative analysis for management. 9th

Edition, “Irwin McGraw-Hill, USA, 1997.
7. Hill, T. Manufacturing Strategy: Text& Cases, McGraw Hill, 3 rd Edition., London,
2001.
Б. ДОПЪЛНИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

1 ."Икономика на предприятието ", изд. Дионис, 2007г.



2 ."Мениджмънт ", Кирил Палешеутски
3. "Икономика и мениджмънт", Илиев И.., Дончев Д., Велев М., Добрева С.,
изд.Мартилен
4. "Основи на мениджмънта ", доц. Ангел Ангелов
5. "Фирмен мениджмънт", Д. Дончев. Мл. Велев, Й. Димитров, М.Фурнаджиева

14. Планирани дейности за обучение и методи на преподаване:  лекционен материал,  екипна
работа по практически казуси.
15.Методи за оценка и критерии: писмен и устен изпит. Критериите за оценка са свързани с
пълнота и задълбоченост на анализа, с овладяност на понятийния апарат, с реализирани на
практика умения, с представяне в писмена форма отговори на въпросите, поставени от
лектора като задача, с пълнотата на аналитично-интерпретационното заключение, съставено
на базата на резултати от тестовете или решаване на казуси. В случай на неудовлетвореност
от оценката студентите имат възможност да се явят на финален писмен изпит.
16.Език на преподаване: български


