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3. Вид на курса: избираема 
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6. Семестър: седми 
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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 основни познания в 

областта на развитието на определени мениджърски функции, знания и умения, с които да се 

надградят техните практически способности за анализ на реални организационни процеси, 

явления и тенденции.  

Студентите, приключили обучението си по дисциплината, трябва да придобият основни 

знания относно: понятийния апарат, свързан с коментираните тематични единици; 

характеристиките, методите и възможностите за развитието на определени организационни 

аспекти, като: подобряване на качеството на вземаните управленски решения, 

усъвършенстване на управленския инструментариум, надграждане на уменията за планиране 

и организиране на дейностите и процесите, свързани с устойчивото развитие на бизнес 

организациите, факторите, подлежащи на изследване и определящи динамиката и 

тенденциите на изследваните икономически субекти. 

Практическите умения са свързани с прилагането на изследователския 

инструментариум за постигане на гъвкаво и адаптивно управление, както и с изграждане на 

способности за: изследване на развитието на управленски функции; изследване на 

развитието на конкретни бизнес тенденции; изследване на развитието на реална 

икономическа дейност. 

Компетенции: След приключване на курса студентите, успешно завършили курса, 

трябва да са усвоили теоретичните и практическите възможности за изследване на 

развитието на бизнес организациите на стратегическо, оперативно, процесно и ситуационно 

ниво като дейност, подпомагаща цялостното управление на фирмата.  

10. Начин на преподаване:  

Лекционният материал се поднася под формата на теория, която е съпътствана с примери 

на реално обособили се във времето и обособяващи се тенденции, провокиращи 

организационно развитие. Съществено внимание се отделя на груповата динамика и 

„ученето на база преживяно”. 

11. Предварителни изисквания: 

Студентите следва да имат задълбочени познания в областта на стратегическото 

управление и предприемачеството. От съществено значение са знанията придобити по 

дисциплините Бизнес анализи и Организационно поведение включени в учебния план на 

специалността. 

12. Съдържание на курса: 

Характеристика и класификация на организациите. Жизнен цикъл (фази) в развитието на 

организацията. Проектиране на бизнес развитието на организацията. Понятието 

„управленски цикъл“. Централизация и децентрализация на властта – управленски аспекти. 

Управленско решение. Лидерство и ръководство – фактори и предпоставки за успешно 



управление. Целевият блок в управлението на организациите, управление по цели и дърво на 

целите. Историческо развитие и концепции за маркетинг. Съвременни концепции за 

маркетинг. Стратегическа политика и маркетингова дейност. Социална политика в 

развитието на организацията. Социална отговорност в развитието на организацията. Имидж 

и етичен кодекс в развитието на организацията. Организационна култура. Стратегически 

съюзи – специфики, предимства и недостатъци. Клъстеризация и мрежови структури. 

Динамика и съвременни тенденции в развитието на организацията. Стратегии за развитие на 

организациите. Релацията „стратегия-стратегема-тактика“. Видове стратегеми и граници на 

приложимост в бизнес организацията. Потенциал на стратегемите за постигане на устойчиво 

развитие в бизнес организациите. Среда на бизнес организацията – актуални тенденции и 

предизвикателства. Конкурентоспособност на бизнес организацията. Анализи за оценка на 

конкурентоспособността и конкурентното позициониране на организацията. Природа на 

организационните кризи и промени. Специфика на риска – особености и управление. 

Управление на организационните кризи и промени. Управление по слаби сигнали. 
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14. Методи и критерии на оценяване: 

Дисциплината завършва с текуща оценка върху аналитичната дейност и активността на 

студентите в хода на учебния процес. За определянето на оценката по дисциплината се 
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използва точкова система, която позволява оценка на резултатите на студентите и която в 

края на учебния курс се трансформира в оценка. 

Скала за определяне на комплексната оценка по дисциплината (Таблица 1): 

 

               Таблица 1. 

Общ брой точки Оценка 

По-малко от 109 2F 

110 – 129  2FХ 

120 – 134  3E 

135 – 154  3D 

150 – 179  4C 

180 – 209  5B 

210 – 240  6A 

 

15. Език на преподаване: български 


