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Факултет „Международна икономика и администрация”
Катедра “Администрация, управление и политически науки”
Професионално направление: „Администрация и управление”
Специалност: „Бизнес администрация и мениджмънт”, МП „Лидерство в глобална среда”
Образователно-квалификационна степен: „магистър”

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС
1. Код: ADM 3052
2. Наименование на учебната дисциплина: Бизнес инструменти на лидерство
3. Вид: по избор
4. Цикъл: втори
5. Година от обучението: първа
6. Семестър: първи
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора: доц. д-р Мария Великова
9. Резултати от обучението: Общи и конкретни знания по въпроси, отнасящи се до: лидерството в

контекста на формиране и развитие на човешкия капитал като носител на трайно и авангардно
конкурентно предимство на организациите; водещите принципи на лидерството и неговите
съвременни инструменти в бизнес управлението и в условията на съвременната
трансформационна среда; ситуационните възможности на лидерството. Конкретни практически
умения: да прилагат лидерски подход за комплексен анализ и оценка на бизнес средата и избор на
лидерски стратегии за развитие; на базата на документален анализ да съставят „меню” от базисни
политики, мерки и дейности за лидерско позициониране на организациите.

10. Начин на осъществяване – директно
11. Предварителни и съпътстващи изисквания: Познания в областта на: управлението, вкл.

управлението на човешките ресурси, лидерството, икономиката, маркетинга, социологията,
психологията и др.

12. Съдържание на курса: Бизнес среда в контекста на управлението в организацията. Лидерство и
ситуационен мениджмънт. Инструменти на лидерството. Мисловни карти. Брейнсторминг.
Партньорството като инструмент за лидерство. Бенчамаркинг. Управление на компетенциите.
Стратегия за управление на компетенциите и връзката и с бизнес стратигията на организацията.
Превръщане на компетенциите в мотивационни и личностни характеристики.

13. Препоръчителна или задължителна литература:
• Желев, С., Позиционирането – между желаното, възможното и действителното, УИ

“Стопанство“, С., 2010.
• Илиев Цв., Лидерство и управление на екипи, Персонал – GRH, 2009.
• Илиев Й. Управление чрез мотивация, Университетско издателство на ВСУ „Чернориец Храбър”,

В., 2009.
• Танева, А. Лидерството: управление извън господството, УИ „Св. Кл. Охридски”, С., 2006.
• Списание „Мениджър”, електронно издание, (2008-2012 г.),

http://dreamersdo.net/?op=page&lan=BG&id=219
• Gumusluoglu, Lale and İlsev, Arzu, Transformational Leadership, Creativity, and Organizational

Innovation. Journal of Business Research, Vol. 62, pp. 461-473, 2009
• Velikova, М. Benchmarking – an instrument for evaluation of financial management on local level. В

сб. материали от ІІІ International Science Conference „Knowledge society”, Volume 2, Nessebar,
Buulgaria, 2-4 September 2010.

14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: концептуално, проблемно и тезисно
поднасяне на лекционния материал; презентации; прилагане на активни методи.

15. Методи за оценка и критерии: текущо оценяване по време интерактивните лекции, по
предварително обявени критерии; финален писмен изпит – решаване на казус.

16. Език на преподаване: български


