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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код на курса: MAN 1071
2. Наименование на курса: Предприемачество
3. Вид на курса: приравнителен
4. Цикъл: втори
5. Година на изучаване: втора
6. Семестър: четвърти
7. Брой кредити: 4,5
8. Име на лектора: доц. д.с.н. Лоретта Парашкевова
9. Резултати от обучението – усвоени знания, умения, компетенции (цели):

Целта на този курс лекции е да се изясни в теоретико-методологически и исторически аспект
научният фундамент на предприемачеството като специфична икономическа практика, от една
страна, и като направление в научната мисъл, от друга.

10.Начин на преподаване: директно
11. Предварителни изисквания:

Дисциплината “Предприемачество” предполага познания по Обща теория на управлението,
Мениджмънт, Управленско счетоводство, Контролинг.

12. Съдържание на курса:
Чрез изучаването на дисциплината “Предприемачество” студентите получават достатъчно
знания по основните проблеми на предприемаческата дейност както в общо теоретически, така и
в исторически аспект. Проследят се връзките на мениджмънта като теория и практика с
разнообразните и многопосочни научни изследвания и практически постижения. С изучаването
на тази дисциплина се способства за по-успешната бъдеща реализация на завършващите
студенти в стопанската практика и икономиката.
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Парашкевова, Л., А. Парашкевова Предприемачеството в глобалната икономика, В., Изд-во
Колор-принт, ISBN 978-954-760-127-7, 2007, 208 с.
Парашкевова, Л. Предприемачески план, Варна, Изд-во Колор-принт, ISBN-10: 954-760-095-8,
2007.
Парашкевова, Л., А. Парашкевова Ръководство за семинарни упражнения по предприемачество,
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14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване:
Курсът лекции по “Предприемачество” предполага изучаване на теоретичните основи и
съвременните тенденции в мениджмънта. Усвояването на материята се проверява в
предвидените семинари, дискусии, тестове и разработването на курсови работи и проекти по
проблеми предвидени в учебната програма.

15. Методи и критерии на оценяване:
Дисциплината “Предприемачество” завършва с писмен изпит (отговор на теоретичен въпрос).
Допуска се и устен изпит за формиране на окончателната оценка.

16. Език на преподаване: български.
17. Практика: няма


