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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС  

 

1. Наименование на курса: ЛИДЕРСКИ СТИЛОВЕ В ОРГАНИЗАЦИИТЕ ОТ 

НЕМАТЕРИАЛНИЯ СЕКТОР 

2. Код на курса: 24.1.1.1.01 

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:  

Целта на курса е да даде на студентите в систематизиран вид фундаментални знания в 

областта на личното лидерство, лидерските стилове, лидерските компетенции, лидерския 

потенциал на личността, ролята на лидера в ефективното екипно взаимодействие в бизнес 

организациите от нематериалната сфера. Съществено внимание се отделя върху приликите и 

разликите между мениджмънт и лидерство и между мениджър и лидер. Основна цел на 

дисциплината е дефинирането от всеки студент на неговия собствен лидерски стил чрез 

различни анкетни проучвания. 

В хода на обучението си, студентите трябва да придобият: 

Основни знания за фундаменталните теории за лидерството, за същността и основните 

характеристики на лидерството, за мястото на лидера в екипа или организацията, за неговото 

влияние в екипната работа и в постигането на стратегическите параметри от организацията, 

както и за същностните характеристики и различия между лидерство и мениджмънт.   

Практически умения за анализ, оценка и приложение на различни лидерски стилове в 

конкретна ситуация или организационна среда.  

Компетенции за прилагане на основните поведенчески подходи в лидерството с цел 

достигането до ефективно екипно взаимодействие.  

10. Начин на преподаване:  

Методът на преподаване е в лекционна, дискусионна и игрова форма. Материалът се 

поднася под формата на различни ралеви игри, казуси, дискусии. От съществено значение за 

усвояването на материала е груповия динамичен процес и ученето на база преживяно. В 

помощ на лектора се използва мултимедия, интерактивна дъска, флипчарт. Активното 

обучение се постига чрез използване на: 

 теория, наблюдение, знание и опит; 

 предварителна самостоятелна подготовка; 

 работа в екип в реално време, вместо теоретическо решаване на проблеми; 

 поставяне на взаимни предизвикателства; 

 презентации и дискусии; 

 решаване на тестове с множествен избор; 

 разпознаване на разликата между собствената оценка и оценката на другите; 

 подкрепа на екипа; 

 обмяна на опит между обучаемите.  

11. Предварителни изисквания: 

Студентите следва да имат задълбочени познания в областта на управлението, 

предприемачеството, човешките ресурси и други дисциплини изучавани в ОКС „бакалавър” 

на ПН 3.7 „Администрация и управление”. От съществено значение са знанията придобити 



по дисциплините Основи на управлението, Основи на операционното управление, 

Управление на човешките ресурси. 

12. Съдържание на курса:  

В дисциплината се разглеждат актуални теми, свързани със същностните характеристики 

на лидерството, лидерските стилове на мениджмънта, лидерското поведение, лидерския 

потенциал, влиянието на лидера върху служителите в организацията и върху екипната 

работа, пречупени през призмата на спецификата на организациите от нематериалния сектор.  
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14. Методи и критерии на оценяване:  

Оценяването се базира на точкова система. Дисциплината завършва с изпитен тест.            

Максималният брой точки по дисциплината е 100. Дисциплината завършва с изпитен 

тест, който влияе с тежест 50% от крайната оценката. 50% от крайната оценка се формира 

въз основа на индивидуалната и екипна работа на студента през семестъра - текущ контрол 

по време на лекции и семинарни занятия. 

Формирането на крайната оценка в курса на обучение е съобразно получени точки и 

подредбата им по шестобалната система, дадено в Таблица 1. 

         Таблица 1. 

Брой точки Оценка по шестобалната система 

0 – 20 Слаб 2 (F) 

20 – 39 Слаб 2 (FX) 

40 – 49 Среден 3,00 (E) 

50 – 59 Среден 3,00 (D) 

60 – 69 Добър 4,00 (C) 

70 – 84 Мн. добър 5,00 (B) 

85 – 100 Отличен 6,00 (A) 

 

15. Език на преподаване: български 

https://www.amazon.com/Robert-Hogan/e/B001HPWU78/ref=dp_byline_cont_book_1

