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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код на курса: AMG 3001
2. Наименование на курса: Практикум 1
3. Вид на курса: факултативен
4. Ниво: второ
5. Година на изучаване: първа
6. Семестър: първи, втори
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора: ас.д-р Веселина Спасова, експ. от практиката ас.Свилен Маджов
9. Резултати от обучението:– Успешно завършилите курса ще могат да участват

компетентно в определянето на предмета и обхвата на проекти, в дейностите по
тяхното стартиране и управление, както и да осъществяват контрола и изпълнението на
отделните задачи при вземане на решения; да дефинират проблемите и рисковете при
реализация на проекти и да създават процедури за намаляване на тяхното негативно
влияние.

10.Начин на преподаване:  директно
11.Предварителни и съпътстващи изисквания:- познания за управлението на

проекти
12. Съдържание на курса: Целта на дисциплината е да запознае студентите с

основите на управлението на проекти, с философията и функционирането на
европейските програми,  с особеностите на управление на проекти, финансирани от ЕС,
както и да подпомогне развитието на практически умения за подготовка на
предложения за проекти и за тяхното управление

13. Препоръчителна или задължителна литература за четене или други образователни
ресурси / инструменти:

Европейска комисия.Управление цикъла на проекта – подкрепа за
ефективното прилагане на външна помощ от ЕК, 2004

Павлов, П. Източници за финансиране на публични проекти, Варненски
свободен университет „Черноризец Храбър”, 2002

Павлов, П. Управление на публични проекти, Варненски свободен
университет „Черноризец Храбър”, 2005

Altschuld J. W., Witkin B. R., From needs assessment to action. SAGE
Publication, 2000.

European Commission. Project Cycle Management. Training Handbook, 1999
European Commission. Project Cycle Management Guidelines, 2004

14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: лекции, консултации,
изследователска работа и проекти, четене на препоръчана литература

15. Методи за оценка и критерии: Всеки студент разработва проект за конкретна
ситуация, описана като случай и предварително предоставена от преподавателя.

16. Език на преподаване: български


