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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС
1. Код на курса: MAN 3197
2. Наименование на курса: Лидерски компании
3. Вид на курса: задължителен
4. Цикъл: втори
5. Година на обучение: първа
6. Семестър: първи
7. Брой кредити: 6
8. Име на лектор: доц. д-р Миглена Темелкова
9. Резултати от обучението на дисциплината: Дисциплината Лидерски компании изгражда

мениджърски способности в процеса на практически групов динамичен процес. Целта е
студентите в учебна среда да преминат през етапите, през които преминава един реален бизнес.
Под ръководството и наблюдението на лектора, студентите изграждат практически
мениджърски способности и получават подготовка за прилагане в  реална пазарна среда на
усвоените теоретични и практически умения.

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

Студентите трябва да имат подготовка, осигурена от обучението по дисциплините “Основи на
управлението”, „Маркетинг”, „Реинженеринг и управление на риска”, “Предприемачество”,
“Контролинг”, Лидерски стилове” .

12. Съдържание на курса:
11. Учебното съдържание на дисциплината включва 6 блокови проекта, разработени под формата

на игри и групов динамичен процес. При осъществявяването им се изяснява същността и
основните принципи на функциониране на една фирма в глобална икономическа среда. По
време на обучението студентите:
• формират учебно-тренировъчни  фирми;
• генерират бизнес идеи;
• разработват анализи с оглед проучването на рентабилността на бизнес идеите си;
• формулират бизнес план и стратегии;
• пресмятат и анализират финансови показатели, даващи информация за рентабилността

на разработвания бизнес;
• вземат лидерски решения свързани с бизнеса.

Теоретичният материал се поднася в хода на груповия динамичен процес и се усвоява на
основата на приоритетното изграждане на практически мениджърски способности.
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14.Планирани учебни дейности и методи на преподаване: (конвенционални форми или условия за

индивидуални консултации) лекции; Предвидени са индивидуални и групови задачи, които се
разработват самостоятелно или в екип.



15. Методи и критерии на оценяване: (по време на обучението, финално оценяване за присъждане
на кредити): разработка на собствен бизнес и обосновка на рентабилността на генерираната
бизнес идея.

16. Език на преподаване: български.
17. Практика: в учебна среда.
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