
Факултет: „Международна икономика и администрация” 
Катедра: „Международна икономика и политика” 
Професионално направление: „Икономика” 
Специалност: „Маркетинг”  
МП „Международен маркетинг” 
Образователно-квалификационна степен: „магистър” 
 

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС  
 

1. Наименование на курса: Основи на управлението  
2. Код на курса: MAN 1069  
3. Вид на курса: приравнителен  
4. Ниво: магистър  
5. Година на изучаване: първа  
6. Семестър: първи  
7. Брой кредити: 6  
8. Име на лектора: доц. д-р Ангел Порязов  
9. Резултати от обучението Курсът от лекционни занятия по “Основи на управлението” има 

за цел да формира у студентите умения с практико–приложен характер в областта на 
фирменото управление.  

10. Начин на преподаване: директно  
11. Предварителни изисквания: Дисциплината “Основи на управлението” е фундаментална и 

като такава не се очаква студентите да имат предварителни познания.  
12. Съдържание на курса: С лекционния курс по дисциплината “Основи на управлението” се 

изяснят основните въпроси на теорията, организацията и технологията на мениджмънта. 
Проследят се връзките между управлението и научните постижения в съвременната 
социална практика. Разглеждат се функциите на мениджмънта и възможните структурни 
решения при тяхното разпределение между управленските органи, както и на 
организационното регламентиране и делегирането на права като средства за решаване на 
структурно-функционални проблеми, основните проблеми на технологията на 
управлението, като вземането на решение в процеса на мениджмънта, методите на 
управление и стила на ръководство използвани от съвременните мениджъри.  

13. Библиография:  
1. Порязов А., Въведение в теорията на мениджмънта, ВСУ, 2007. 
2. Порязов А., Организация и технология на управлението, ВСУ, 2007. 
3. Порязов А., В. Николаева, П. Ямукова, Основи на управлението, ВСУ, 2010. 
4. Серафимова, Д., Основи на управлението, Варна: Стено, 2007. 
5. Станчева А. и др . Теория на управлението, Варна: Наука и икономика, 2010.  
14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: Курсът лекции по “Основи 

на управлението” предполага изучаване на теоретичните основи и съвременните тенденции 
в мениджмънта. Усвояването на материята се проверява в предвидените дискусии и 
разработването на проекти по проблеми разгледани в учебната програма. Лекционният 
материал се преподава като се използват презентации.  

15  Методи и критерии на оценяване: дисциплината “Основи на управлението” завършва 
с писмен изпит. Допуска се и устен изпит за формиране на окончателната оценка.За 
допускането до редовна сесия са необходими определен брой точки, получени от: 
семинарни занятия, представен и защитен курсов проект, успешни междинен и 
заключителен тест. Когато се съберат определен брой точки, е възможно предлагане за 
освобождаване от изпит. То става след събеседване с титуляра на дисциплината. 

16 Език на преподаване: български. 
17 Практика: няма  

 


