
Факултет: "Международна икономика и администрация"  
Катедра: Администрация и управление  
Професионално направление: Администрация и управление  
Специалност: Бизнес администрация и мениджмънт 
МП -Управление на международни бизнес проекти  
Образователно-квалификационна степен: магистър  
 

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС  
 

1. Наименование на курса: Управление на риска  
2. Код на курса: MAN 1082  
3. Вид на курса: задължителен  
4. Ниво: магистър  
5. Година на изучаване: първа  
6. Семестър: първи  
7. Брой кредити: 4,5  
8. Име на лектора: проф. д-р Петър Христов  
9. Резултати от обучението за дисциплината – усвоени знания, умения, компетенции (цели): 
 Целта на учебната дисциплина е да се разкрие пред студентите и те да вникнат и усвоят 

съдържанието на ноумена „риск”, понятията „опасност”, „заплаха””, „сигурност”, „безопасност” и 
логическата зависимост между тях. Така формираната система от знания позволява да се разкрие 
съдържанието на процеса на анализ и контрол на риска, като възлов компонент от дейността по 
защитата на сигурността и обезпечаване на безопасността в човешката дейност и обществения живот.  

10.Начин на преподаване: директно  
11.Предварителни изисквания. Дисциплина разкрива „философията” и логико-

методологическите принципи, на които се основава анализът и контролът на риска в практическата 
дейност по защитата на сигурността и обезпечаване на безопасността в съвременното общество. 
Необходимо е студентите да са преминали учебните дисциплини „Проектна организация и 
управление”, „Глобализация и постиндустриално общество”.  

12. Съдържание на курса (анотация): Реализацията на целта на учебната дисциплина създава 
общотеоретичен фундамент, върху който да се развият специалните дисциплини, които формират 
професионалния компонент на академичния профил на специалността. 

В резултат на преминаване на лекционния курс и след като реализират предвидените форми на 
извънаудиторна подготовка, студентите следва да придобият трайни и задълбочени, логически 
осмислени знания относно: 

- съдържанието на категорията риск и понятието анализ и контрол (управление) на риска; 
- съдържанието на понятията сигурност, безопасност, опасност, заплаха, предизвикателство и 

уязвимост, ресурси и средства на риска и безопасността; 
- правнонормативната уредба на оценката на риска и критическо отношение относно степента 

на адекватност на законодателните и другите нормотворчески актове спрямо развитието на теорията 
на риска; 

- методология на анализа и контрола на риска; 
- методите за въздействие на риска и акта на избор на метод за въздействие на риска в 

конкретна ситуация.  
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14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: За преподаването на  лекционния 
материал се използва медия. За по-доброто разбиране на учебния материал се провеждат дискусии и се 
решават казуси.  

15. Методи и критерии на оценяване: писмен изпит, курсова работа . 
Оценяването е на база активност на студентите в периода на целия семестър. Проверката и 

оценката на придобитите знания и компетенции се осъществява чрез следните форми и 
присъждане на кредити:  
• Присъствена форма, вземане на участие и контролна проверка чрез тест (открити въпроси) 
върху предадения материал  по време на лекционните занятията – 20%; 
• Дискусии и защита на курсова работа по предварително зададени теми по дисциплината – 
10%; 
• Оценка на тест (открити въпроси), проведен през сесията - 70%; 

Изпита е писмен (отговор на открити въпроси) по темите от дисциплината. Студентът 
получава слаба оценка, ако не отговори на 40% от зададените въпроси и отлична, ако е отговорил 
на всички зададени въпроси. 

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

 


