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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС  
 

1. Наименование на курса: Административна среда на проектното управление  
2. Код на курса: MAN 3085 
3. Вид на курса: избираем 
4. Ниво: магистър 
5. Година на изучаване: първа 
6. Семестър: втори 
7. Брой кредити: 4,5 
8. Име на лектора: доц. д-р Светла Костадинова Михалева 
9. Резултати от обучението за дисциплината: Придобиване на знания за административната 
система; базовите европейски модели, формирали административната среда в Европа; 
нормативната база за администриране на проектното управление в България. Овладяване на 
умения за вземане на управленски решения при управлението на проекти, в условията на 
сложната административна среда в Европа и България. 
10. Начин на преподаване: директно 
11. Предварителни изисквания: Студентите, изучаващи дисциплината трябва да имат 
познания, придобити от основните управленски дисциплини в бакалавърската степен на 
образование.  
12. Съдържание на курса: Дисциплината „Административна среда на проектното 
управление” разглежда следните основии въпроси: Административна система. 
Административна институция. Административен мениджмънт; Базови административни 
модели; Административна среда; Проектно управление; Европейска институционална среда в 
контекста на проектното управление; Нормативна база за администриране на проектното 
управление; Администрация на институциите на ЕС. 
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14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: Преподаването по 
дисциплината включва лекции, семинарни упражнения,  решаване на казуси и 
самостоятелна подготовка.  

15. Методи и критерии на оценяване: текущо оценяване по време интерактивните лекции, 
по предварително обявени критерии и съобразно екипно и индивидуално изпълнение на 
поставени теоретични и практически задачи и активно участие в дискусии. Дава се 
възможност за освобождаване от семестриален изпит; финален писмен изпит – 



разработване на тема от предварително зададени задачи за самоподготовка, решаване на 
тест с открити въпроси. Студентите имат възможност да се информират за оценките си, 
както и за мотивите за оценяване по време на лекциите, по време на консултации, 
непосредствено след изпита, по email, по служебен и мобилен телефон, които са 
достъпни на сайта на университета. 

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


