
1

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: MAN 3128
2. Наименование на учебната дисциплина: Градско лидерство
3. Вид: по избор
4. Цикъл: първи
5. Година от обучението: първа
6. Семестър: втори
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: новата

парадигма за управление на градското развитие и ролята на лидерството за нейната реализация;
механизмите за регулиране, индикаторите за измерване и оценка на градското развитие;
организацията, методите и инструментите за постигане на градско лидерство и изграждането на
ефективни лидерски стратегии за градско развитие. Конкретни практически умения: да
разпознават проблеми, да открояват възможности и предизвикателства за постигане на градско
лидерство; да прилагат лидерски подход за комплексен анализ и оценка на бизнес средата на
територията и избор на лидерски стратегии за развитие; да идентифицират основни
характеристики и потребности на конкретен град, да изведат конкурентните предимства и
недостатъците му чрез подходящо избрана и съвременна методика за събиране и обработване на
информация.

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

управлението на човешките ресурси, лидерството, икономиката, местното самоуправление и
регионалното развитие, маркетинга, социологията, психологията и др.

12. Съдържание на курса: Новата парадигма за управление на градското развитие и ролята на
лидерството за нейната реализация. Фактори за успешно градско лидерство. Връзката „градско
лидерство – градски лидери”. Ролята на градските лидери в процеса на градското развитие и
постигане на градско лидерство. Характерни особености на градовете-лидери. Пазарно
ориентирани маркетингови инструменти за популяризиране на градското лидерство.

13. Препоръчителна или задължителна литература:
• Визгалов, Д., Введение в маркетинг мест. Европейский опыт, 2009,

http://www.inache.net/print/mif/417
• Динни, К., Брендинг территорий. Лучшие мировые практики, Изд. “Манн, Иванов и Фербер“ ,

2013, Москва
• Кларк, Гр., Лидерство и управление на отворените градове, Британски съвет, 2010,

http://www.opencities.eu/web/download/leadership_and_governance_bul.pdf
• Прахалад, К и В. Рамасвами, Бъдещето на конкуренцията, Класика и стил, С., 2009.
• Регионални профили, показатели за развитие, Институт за пазарна икономика, С., 2013,

http://www.self.government.bg/decentralization/?id=609&cid=600047&ssid=8
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

http://www.inache.net/print/mif/417
http://www.ozon.ru/brand/2435246/
http://www.opencities.eu/web/download/leadership_and_governance_bul.pdf
http://www.self.government.bg/decentralization/?id=609&cid=600047&ssid=8

