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1. Наименование на курса: Регионално лидерство
2. Код на курса: 28.1.1.0.05
3. Вид на курса: задължителен
4. Ниво: магистър
5. Година на изучаване: първа
6. Семестър: първи
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора: доц. д-р Велислава Николаева
9. Резултати от обучението за дисциплината:
Целта на курса е да даде на студентите в систематизиран вид базови знания за
особеностите и предпоставките за формиране и развитие на лидерство на регионите. На тази
основа да се синтезират и систематизират ключови области, които могат да се прилагат в
практиката при управлението на процесите, свързани с регионалното лидерство.
В резултат от обучението по дисциплината студентите придобиват основни знания за
особеностите на регионалното лидерство; запознават се с ключови подходи и стратегии за
формиране на регионално лидерство; политики в областта на регионалното лидерство; роли
и значимост на различните участници в процеса на изграждане и развитие на регионално
лидерство; управление на процесите, които подпомагат развитието на лидерството на
регионите.
Студентите формират практически умения за идентифициране на ключови предпоставки
за формиране на регионално лидерство; анализ, диагностика и разработване на политики в
областта на регионалното лидерство; планиране, организиране и контрол на дейности и
процеси свързани с лидерството на регионите.
Компетенции: В резултат от обучението си по дисциплината студентите, трябва да са
усвоили подходите за диагностика и изграждане на регионална лидерска позиция.
10. Начин на преподаване:
В лекционния курс освен теоретично знание се формира и практико-приложно знание,
което е резултат от предвидените семинарни занятия (дискусии, анализи, контролни карти).
Обучаемите имат възможност и допълнително, и самостоятелно да се подготвят по
предварително зададени теми, които са заложени в тематичното съдържание на
дисциплината.
11. Предварителни изисквания:
Необходими са предварителни знания по дисциплините: „Преструктуриране на
икономически структури”, „Европейска проектна политика“, „Иновации и научен развой“
включени в учебния план на специалността.
12. Съдържание на курса:
Характеристика на Четвъртата индустриална революция – исторически и еволюционен
контекст. Влияещи фактори. Обществени нагласи и цифровизация. Икономическа и
социална конюнктура и перспективи за развитие в условията на Четвъртата индустриална
революция. Пазарни тенденции. Характеристика на бизнеса в Четвъртата индустриална
революция. Управление на административния капацитет. Управление на отношението с
клиенти. Управление на вътрешните бизнес процеси. Управление на финансите. Умни
градове и цифровизация. Технологизация на бизнеса. Релацията „бизнес-наука“ в контекста
на Четвъртата индустриална революция. Необходимост от стратегии за развитие на
общините и регионите. Критични области за анализ и рискове при разработването на

стратегиите за развитие. Структура на стратегиите за развитие. Оперативен план и
индикатори за оценка на стратегиите за развитие. Регионално управление – рискове и
перспективи, влияещи фактори. Управление на развитието. Видове бизнес и териториално
разпределение в Р. България. Потенциали за регионално лидерство.
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14. Методи и критерии на оценяване:
Дисциплината завършва с текуща оценка.
Окончателната оценка по дисциплината се оформя на базата на точкова система като
максималния брой точки, който студентите могат да получат е 120 – 40 точки от присъствие
и участие в дискусиите по време на лекциите и 80 точки (по 10 точки за всяка тематична
единица от програмата за семинарните занятия), получени от работата по време на часовете
за упражнения.
Формирането на крайната оценка е на базата на получените точки, като съответствието
между броя точки и оценката по шестобалната система е дадено в следващата таблица.
Скала за определяне на комплексната оценка по дисциплината
Общ брой точки
Оценка
По-малко от 30
2F
30-39
2FХ
40-49
3E
50-59
3D
60-79
4C
80-99
5B
100-120
6A
15. Език на преподаване: български

