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ХАРАКТЕРИСТИКА
НА ДИСЦИПЛИНАТА „СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ”
ЗА СПЕЦИАЛНОСТИ „АВТОМАТИКА, ИНФОРМАЦИОННА И УПРАВЛЯВАЩА
ТЕХНИКА”, „ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА И ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ”,
„ЕЛЕКТРОНИКА”, „КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ” и
„КОМУНИКАЦИОННА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ”,
форма на обучение - редовна
Обучаваща катедра: „Мениджмънт”
Образователно-квалиф. степен:
Бакалавър
Семестър: VI

Вид на дисциплината:
Задължителна

Брой кредити: 4

№ по учебен план 33

Година: 3

Водещ преподавател:
................................

Цел на курса: Представяне на конкретно подбрани научни знания за основните управленски проблеми, функции, методи и механизми, свързани с придобиване на определени умения за приложение на
инструментариума за стопанско управление.
Необходими условия: Лекционна зала, презентационна техника, достъп до интернет.
Съдържание на курса: Лекционният материал е групиран в два модула. Първият модул – Основи на
стопанското управление включва:Предприятието, като обект на дисциплината. Класификация на
фирмите. Методи на дисциплината и история на дисциплината. Методи и механизми на управление,.
Вътрешно-териториално разположение и производствен цикъл. Трудовоправни отношения.
Организационно проектиране и организационна структура. Стратегическо управление на фирмата.
Целеполагане. Малката фирма в България – практики: снабдяване, производство и услуги, маркетинг и
продажби, себестойност и ценообразуване, счетоводство, планиране дейността на фирмата,
организация на офиса и документацията. Продуктова иновация, инвестиционни цели и стратегии.
Портфейлна теория. Инвестиции и инвестиционни проекти. Вторият модул – „Управление на
персонала и иновации в бизнеса” разглежда основните системи за управление на персонала, маркетинга
и свързаните с него продуктова политика ииновации. .
Препоръчителна литература:
1. Ангелов, А., Основи на мениджмънта, С., 2006.
2. Гонгалова, Е., Д. Петрова, Теория на системите и организационно проектиране Габрово,
Издателство ЕКС-ПРЕС, 2010, ISBN 978-954-490-107-3.
3. Дамянов, Д., Иновационна политика, София, Издателство „ИНТЕРВЮ ПРЕС”, 2002, ISBN 954666-092-9.
4. Дракър, П., Иновации и предприемачество, С., 2002.
5. Николова А., В.Боева. Основи на маркетинга. Изд. „ЕКС-ПРЕС”, Габрово, 2013.
6. Николова, Н. Управление на човешките ресурси. УИ „В.Априлов”, Габрово, 2017.
7. Матеев, Мирослав, Инвестиции и инвестиционен мениджмънт: теория и практика, София,
Сиела, 2013, EAN 9789542811909, ISBN 9789542811909.
8. Петрова, Д., Управление на фирма – мениджмънт и инвестиции, Учебник, Габрово, Издателство
„ЕКС – ПРЕС”, 2011, ISBN 978-954-490-249-0, с.267.
9. Славова, М., Петров,М. Иновации. Как да превърнем идеята в продукт. Варна, Изд.Принцес,
1996.
10. Иновационна стратегия на Република България и мерки за нейната реализация, С., 2013.
11. Национална стратегическа референтна рамка на Република България за програмен период 2007
– 2013 и 2014-2020г., Министерство на финансите, 2013.
Методи на преподаване: Лекции, семинарни упражнения, презентации, учебни филми.
Методи на оценяване: писмен семестриален изпит, семестриални контролни работи.

Кредити по видове дейност:
Аудиторна заетост: (30 л/15 сем.упр./0 лаб.упр., Общо 45 часа): 1,8 кредита
Извънаудиторна заетост: (55 часа): 2,2 кредита:
Д.6 –Обучение чрез електронни версии на курсове-0,2к., Д.7- Подготовка за изпит-1,3к., Д.8 –
Подготовка за текущо оценяване на знанията – 0,5к., Д.23- Консултация с преподавател – 0,2к.
Език, на който се преподава: български и английски
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Протокол № 10 от 11.09.2017 г.
Ръководител катедра:
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Приета от КС на профилираща катедра „Електроснабдяване и електрообзавеждане“ с Протокол
№ 2 от 13.09.2017 г.
Ръководител катедра:
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Приета от КС на профилираща катедра „Електроника“ с Протокол № от

.09.2017 г.

Ръководител катедра:
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Приета от КС на профилираща катедра „Компютърни системи и технологии“ с Протокол №
от .09.2017 г.
Ръководител катедра:
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