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1. Наименование на курса: ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИТЕ УСЛУГИ
2. Код на курса: 47.1.4.4.29
3. Вид на курса: задължителен
4. Ниво: бакалавър
5. Година на изучаване: втора
6. Семестър: четвърти
7. Брой кредити: 6
8. Име на лектора: гл. ас. д-р Гергана Димчева
9. Резултати от обучението за дисциплината:
Целта на курса е да даде на студентите в систематизиран вид знания за: същността и
особеностите на организациите за телекомуникационни услуги; структурата на бизнес
процесите, които протичат в организациите от сферата на телекомуникационните услуги;
заинтересовани страни и проектна дейност; социално отговорни и етични практики,
взаимоотношенията на организациите за телекомуникационни услуги с клиенти и тяхната
удовлетвореност, и др.
Студентите, приключили обучението си по дисциплината, трябва да придобият:
Основни знания за особеностите на организациите за телекомуникационните услуги.
Практически умения: надграждане на понятийния апарат, свързан с дисциплината
Организация и управление на телекомуникационните услуги със задачи взети от реалната
практика.
Компетенции: Студентите, приключили обучението си по дисциплината, трябва да
могат свободно да боравят с понятийния апарат, свързан с различните видове
телекомуникационни услуги и организациите за тяхното предоставяне, както и структурата
на бизнес процесите, които протичат в тях и да разбират особеностите при практическото им
осъществяване.
10. Начин на преподаване:
Начинът на преподаване: Обучението по дисциплината се извършва под формата на
лекции и семинарни упражнения, провеждане на дискусии, решаване на задачи, тестови
въпроси и практически казуси.
11. Предварителни изисквания:
Студентите следва да имат задълбочени познания в областта на: Аналитична
микроикономика, Основи на управлението I и II част, Динамична макроикономика, Основи
на операционното управление, Икономика на съобщенията, Основи на телекомуникациите
(Мрежи за мобилни комуникации), Аутсорсинг в съобщенията, Краудсорсинг в
съобщенията, Основи на публичната администрация, Местно управление и самоуправление,
Конвенционално и дигитално фирмено управление, Управление на бизнес процеси.
12. Съдържание на курса:
В дисциплината се разглеждат актуални теми като: Организации за телекомуникационни
услуги; Очаквания и бизнес интереси на заинтересованите страни при предлагане на
телекомуникационни услуги; Проектна дейност на организациите за телекомуникационни
услуги; Диагностициране на пазара на организациите за телекомуникационни услуги;
Възможности за конкурентно предимство на организациите за телекомуникационни услуги;
Взаимоотношения на организациите за телекомуникационни
услуги с клиентите;
Корпоративна социална отговорност на организациите за телекомуникационни услуги и др.
актуални проблеми от областта на телекомуникациите.
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14. Методи и критерии на оценяване:
На студентите се поставят задачи за самостоятелна работа. Резултатите от упражненията
се оформят, съобразно точкова система. По време на семестъра се провежда текущ контрол,
който е под формата на тест. Провеждането на занятията се контролира чрез проверка на
резултатите на студентите, съобразно предварително оповестени критерии. Под внимание се
взема активността на всеки студент, персоналния и колективния му принос в заданията.
Студентите получават заверка след успешно участие в семинарните занятията през
семестъра, а минимални изисквания за присъствие и работа е поне 60 % от времето, за което
се правят тестове, казуси и практически задачи, поставени от лекторите.
Изпитът преминава под формата на тест върху теоретичния материал, като под внимание
се взема и активността на студентите по време на самия обучителен процес през семестъра.
Отчита се индивидуалната и екипна работа на студента през семестъра - текущ контрол по
време на лекции и семинарни занятия.
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

