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1. Наименование на курса: ЛИДЕРСКИ УПРАВЛЕНСКИ СТИЛОВЕ
2. Код на курса: 68.1.1.0.01
3. Вид на курса: задължителен
4. Ниво: магистър
5. Година на изучаване: първа
6. Семестър: първи
7. Брой кредити: 6
8. Име на лектора: проф. д-р Миглена Темелкова
9. Резултати от обучението за дисциплината – усвоени знания, умения,
компетенции (цели):
Целта на курса „Лидерски стилове” се свежда до предлагането на интерактивно
обучение, което надгражда човешките възможности за постигане на по-ефективен лидерски
стил и успешна работа в екип. Основна цел на курса е изграждането на симетрични
отношения и рационална комуникация между обучител и обучаван, като е променена
класическата функция на обучителя.
Студентите, приключили обучението си по дисциплината, трябва да придобият:
Основни знания за същността на фундаменталните концепции за лидерството, за
основните характеристики на лидера през вековете, както и за предизвикателствата пред
съвременния лидер, опериращ в динамична, изменчива и силно дигитализираща се глобална
среда. Студентите надграждат понятийния си апарат и знанията си за съвременните
концепции за лидерството, прилагано от мениджмънта в организациите.
Практически умения за постигане на многоаспектно и многостранно лидерство във
всички йерархични нива на организацията чрез поемане на инициатива, получаване на
информацията, представяне и аргументиране на становище, решаване на конфликти, вземане
на решения, справяне с кризисни ситуации, справяне с неуспеха, упражняване на критика.
Компетенции: След приключване на курса студентите, трябва да са усвоили
концепциите, моделите, методите и подходите за изграждане на оптимален лидерски стил,
както и механизмите на ефективното екипно взаимодействие и мотивиране на служителите.
10.Начин на преподаване:
Обучението е индивидуализирано, а обучаемият се приема за активен самоорганизращ се
индивид. Активното учене се постига чрез действие (правене), интеракция, мултимедийни,
виртуални и интерактивни платформи, посредством които студентите самостоятелното
достигат до знанията и ги прилагат в конкретни практико-приложни казуси.
11.Предварителни изисквания:
Студентите следва да имат задълбочени познания в областа на мениджмънта в
организациите. От съществено значение са знанията придобити по дисциплините
основи на управлението и фирмено управление.
12. Съдържание на курса:
Дисциплината формира под формата на семинар основни познания за фундаменталните
лидерски стилове, прилагани от мениджмънта, както и за отражението на всеки лидерски
стил върху поведението и мотивацията на служителите. Цялото обучение е
структурирано под формата на игри, казуси и задачи като се прилагат методите „учене
по собствено убеждение” и „групов динамичен процес”.
Участниците придобиват нови знания и умения за:
 поемане на инициатива;

 получаване на информацията;
 представяне и аргументиране на становище;
 решаване на конфликти;
 вземане на решения;
 справяне с кризисни ситуации;
 справяне с неуспеха;
 упражняване на критика.
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14. Методи и критерии на оценяване:
Окончателната оценка се формира от теоретичен тест и резултати от изпълнените в хода
на груповия динамичен процес задания, казуси, тестове, игри, като под внимание се взема и
активността на студентите по време на самия обучителен процес през семестъра.
Тежест на оценяването:
 Оценяване в процеса на обучение – тестове, казуси, задания, делови игри, групов
динамичен процес – носи 50% тежест в крайната оценка;
 Теоретичен онлайн тест от 20 въпроса с продължителност 40 минути – носи 50%
тежест в крайната оценка. Оценяването на теста е съобразно следните критерии: до
50% верни отговори – Слаб 2; до 70% верни отговори – Среден 3; до 80% верни
отговори – Добър 4; до 90% верни отговори – Много добър 5 и над 91% - Отличен 6).
Формирането на крайната оценка (КО) е на базата на получените резултати от текущия
контрол в хода на обучението и груповия динамичен процес (ТК) и резултата от теоретичния
тест (ТТ), като съответствието между броя точки и оценката по шестобалната система е
дадено в Таблица 1.
КО = 0,5 ТТ + 0,5 ТК
Усвоените знания от студентите, изразени в проценти, се оценяват по шестобалната
система, както следва:
До 50%
51% – 70%
71% – 80%
81% – 90%
Над 90%

15. Език на преподаване: български

Слаб (2)
Среден (3)
Добър (4)
Мн. добър (5)
Отличен (6)

