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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС  
 

1. Наименование на курса: Формиране и мотивиране на проектни екипи 
2. Код на курса: MAN 3047 
3. Вид на курса: избираем 
4. Ниво: магистър 
5. Година на изучаване: първа, втора 
6. Семестър: първи, втори, трети 
7. Брой кредити: 4,5 
8. Име на лектора: проф. д.и.н. Йосиф Илиев, проф. д-р Таня Парушева 
9. Резултати от обучението за дисциплината: Целите на обучението включват: извеждане на 
принципите, предпоставките и подходите при формиране и мотивиране на екипите и произтичащите от 
тези процеси знания, практически умения и компетенции относно управлението на 
конкурентоспособността на предприятието и на икономическа ефективност като цяло. Основната задача 
е да се анализират и изведат възможностите за развитие на проектни екипи в условия на глобалната 
икономика.  
10. Начин на преподаване – директно 
11. Предварителни изисквания: Студентите трябва да имат основни познания по микроикономика, 
макроикономика, психология на управлението, мениджмънт на човешките ресурси и др. 
12. Съдържание на курса: Дисциплината “Формиране и мотивиране на проектни екипи” изучава 
основните теоретико - методологически и практико - приложни въпроси, свързани с основни актуални 
тенденции в процесите на формиране, мотивиране и развитие на проектни екипи, както и възможностите 
за поддържане на конкурентоспособност при адекватно композиране на човешките ресурси в проектно-
ориентирана организация. 
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5. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: методите на преподаване и обучение 
включват лекционния курс по дисциплината, семинарните занятия, консултации и самостоятелна 
извънаудиторна работа.   
6. Методи и критерии на оценяване: В процеса на обучение се оценява работата на студентите по 
изследователската работа (индивидуален проект) по традиционния начин с количествен измерител за 
знания. Проверката и оценката на придобитите знания и компетенции се осъществява чрез следните 
форми: участие и контролна оценка на студентите по време на занятията и на индивидуалните проекти – 
40%; оценка на изпитен тест и/или казус  – 60 %.         
7. Език на преподаване: български 
8. Практика: не се изисква 


