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

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код на курса: MAN 3199
2. Наименование на курса: Стратегическо лидерство
3. Вид на курса: избираем
4. Цикъл: втори
5. Година на изучаване: първа
6. Семестър: втори
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора: ас. д-р Велислава Николаева
9. Резултати от обучението за дисциплината: След приключване на обучението по

дисциплината студентите ще имат задълбочени познания по технологията и спецификата
на вземане на стратегически решения, ще могат успешно да прилагат в практиката
различните евристични методи за вземане на стратегически решения, както и техниките
и стратегиите за успешно стратегическо лидерство.

10. Начин на преподаване: директно, дистанционно.
11. Предварителни изисквания: Необходими са предварителни знания придобити по общи и

стратегическо управление, управление на човешките ресурси, организационно
поведение, психология на управлението.

12. Съдържание на курса (анотация): В лекционния курс последователно се изясняват
значимостта, основните предимства и предпоставки на стратегическото лидерство, както
и специфичните функции и роли на стратегическият лидер. Коментират се особеностите
на стратегическите решения и подходящите модели и методи за тяхното ефективно
формулиране и реализиране. Анализират се критичните моменти на стратегическото
лидерство при кризи.
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14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: Учебният материал се презентира

с помощта на медия. Използват се различни интерактивни методи, като дискусии,
тренинги, ситуационни игри и др.

15. Методи и критерии на оценяване: На основата на взетото участие по време на
проведените аудиторни занятия се оформя текуща оценка, която формира 20% от
финалната оценка по дисциплината. Дисциплината приключва с писмен изпит (тест),
който формира 80% от комплексната оценка.

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


