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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код на курса: MAN 3078
2. Наименование на курса: Управление на конфликти и преговорен процес
3. Вид на курса: факултативен
4. Цикъл: втори
5. Година на обучение: първа
6. Семестър: 2
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектор: доц. Драгомир Кръстев; доц. д-р Миглена Темелкова; хон. ас. Ивелин Николов
9. Резултати от обучението за дисциплината:

Целта на дисциплината е запознаване с инструменталните средства за:
• преодоляване и превенция на кризисни ситуации и конфликти в бизнес организации,
• преодоляването на първоначалния шок при възникване на криза или конфликт;
• избягване загубата на доверие и положителен имидж;
• възстановяване на загубеното доверие и имидж.
Обучението е насочено към изясняване на характерните особенности на конфликта и начините за
решаването му. Особенно внимание е отделено на преговорния процес като съществен елемент на
съвременния бизнес и постигането на лидерство в глобален мащаб.

10. Начин на преподаване: директно
11. Предварителни изисквания: Дисциплината изисква предварителни познания по Социология на

управлението, Психология на управлението, Бизнес кореспонденция, Мениджмънт.
12. Съдържание на курса:

Студентите получават основни познания за:
• същността на кризата и преодоляването и предотвратяването й;
• същността на конфликта и видовете конфликти в организациите от бизнес сектора;
• начините за решаване на конфликти между бизнес партньори;
• воденето на преговори и видовете преговорен процес;
• етапите в един преговорен процес;
• посредничеството при конфликти (медитацията).

13. Библиография:
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14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване:
групова динамика и игри

15. Методи на оценяване:
Дисциплината приключва с курсов проект, писмени и устни изпити, като 70% от оценката се
формира на база работата в груповия динамичен процес.

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


