ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА
Наименование на учебната дисциплина:

Код: PBsMAT01

Семестър: 1

Вид на обучението:

Часове за седмица:

Брой кредити: 5

Лекции и лабораторни упражнения

Л - 2 часа, СУ - 2 часа

Микроикономика

ЛЕКТОР:
Доц.д-р Братой Копринаров (Колеж-Сливен), секция „ Педагогика, хранителни технологии и
туризъм“ , Технически университет – София
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Дисциплината е задължителна за
редовни студенти по специалност “Мениджмънт на алтернативния туризъм” на Колеж –
Сливен при ТУ-София за образователно-квалификационната степен “Професионален
бакалавър”.
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: В дисциплината “Микроикономика” се изучават
основите на поведението на индивидуалните икономически субекти – домакинствата и
фирмите. Разглеждат се въпроси, свързани с равновесието на продуктовите пазари, теорията
на потребителския избор, теорията на производството и на фирмата в условията на
съвършена и несъвършена конкуренция, теорията на разпределението и формирането
доходите на факторите на производството.
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Курсът лекции е съобразен по тематика и обем с
необходимостта студентите да получат фундаментална икономическа подготовка с оглед
надстройване на икономически знания с функционалните и отраслови икономически науки,
които се изучават през останалите семестри на обучението.
В резултат на преминаване на теоритичния курс на обучение в предвидения обем и
последователност на темите, съгласно учебния план и настоящата програма, обучаемите да
знаят:
- основните микроикономически понятия и категории;
- причините и факторите, които предизвикват нарушение на пазарното равновесие на
продуктовите пазари, както и ефектите, произтичащи от това;
- причините и факторите, които формират равновесието на потребителите;

ПРЕДПОСТАВКИ: Необходими са познания по основи на правото и съвременни
информационни системи

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции и семинарни упражнения, изнасяни с помощта на
нагледни материали, компютърна техника.
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ: изпит
ЕЗИК ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: български
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:
1.Копринаров, Бр., Микроикономика, 2004.
2.Кънев, М. и др. Микроикономика, 2000.
3.Спасов, Тр. , Микроикономика, УИ “Стопанство” 1998.
4.Петър,Ст.,Р.Дорнбуш, Основи на микро- и макроикономиката, Отворено общество , С.,
1998.

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА
Наименование на учебната дисциплина:

Код: PBsMAT02

Семестър: 1

Основи на правото
Вид на обучението:

Часове за седмица:

Брой кредити: 4

Лекции и семинарни упражнения

Л - 2 часа, СУ - 1 часа

ЛЕКТОР:
д-р Стоян Ставру
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Дисциплината е задължителна за
редовни студенти по специалност “Мениджмънт на алтернативния туризъм” на Колеж –
Сливен при ТУ-София за образователно-квалификационната степен “Професионален
бакалавър”.
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Основната цел на учебната дисциплина е да
запознае студентите с основните принципи на правото, като посочи същностните белези
на нормативните правила и спецификата при тяхното тълкуване и прилагане.
Допълнителна цел е запознаване на студентите със отрасловата структура на правото, с
предмета на правно регулиране във всеки един от отделните отрасли, както и с мястото на
правната уредба на алтернативния туризъм в системата на правото.
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Знанията по Основи на правото са предпоставка за
разбиране на правните аспекти в управлението на алтернативния туризъм. Те са необходими
с оглед изграждането на систематичен подход при разрешаването на практическите
юридически проблеми, които възникват при осъществяването алтернативен туризъм.
ПРЕДПОСТАВКИ: Необходими са познания по статистика и мениджмънт.
МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции и лабораторни упражнения, изнасяни с помощта на
нагледни материали, компютърна техника.
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ: изпит
ЕЗИК ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: български
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:
1.Колев Т. Въведение в правото. С., 2005.
2.Ланджев, Б. Основи на правото. С., 2008.
3.Милкова Д. Обща теория на правото. С., 2009.
4.Стефанов, Г. Основи на правото. ВТ. 2009.
5.Ташев, Р. Обща теория на правото. Основни правни понятия. С. 2010.

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА

Наименование на учебната дисциплина:

Код: PBsMAT03

Семестър: 1

Съвременни информационни системи
Вид на обучението:

Часове за седмица:

Брой кредити: 5

Лекции и лабораторни упражнения

Л - 2 часа, ЛУ - 2 часа

ЛЕКТОР:
Доц. д-р Ваньо Иванов (ИПФ-Сливен), тел.:667313 263, еmail: gstamov@abv.bg
Teхнически Университет-София.

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Дисциплината е задължителна за
редовни студенти по специалност “Мениджмънт на алтернативния туризъм” на Колеж –
Сливен при ТУ-София за образователно-квалификационната степен “Професионален
бакалавър”.
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Учебната дисциплина има за цел придобиване на
навици за работа с PC и програмни продукти с цел ползване на същите в курса на обучение, а
също и алгоритмизация и програмиране на език Pascal.
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Разглежда се устройство и организация на IBM PC,
MS DOS, Windows, както и работа с приложения - текстов редактор, електронна таблица,
утилитарни програми и др. Изучават се основите на програмиране на езика Раscal в
турбоверсия 7.0.
ПРЕДПОСТАВКИ: Необходими са познания по Математика.
МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции и лабораторни упражнения, изнасяни с помощта на
нагледни материали, компютърна техника.
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ: Текуща оценка и разработване на курсова работа по зададена
тема.
ЕЗИК ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: български
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:
1. Щайнер,Й. MS DOS-6.2, Ню Техник Публишинг, 1995.
2. Реер, Ф. MS Excel 5.0, Ню Техник публишинг, 1994.
3. Кост, Р., Й. Щайнер. Word 6.0 for Windows, Ню Техник публишинг, 1994.
4.

Сапунджиев, В. Турбо Паскал 7.0, Техника, 1998.

5.

Бъчваров, Ст. и др. Задачи за програмиране с решения на Паскал. УИ “Кл. Охридски”,
1998.

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА
Наименование на учебната дисциплина:

Код: PBsMAT04

Семестър: 1

Въведение в туризма
Вид на обучението:

Часове за седмица:

Брой кредити: 5

Лекции и лабораторни упражнения

Л - 2 часа, СУ - 1 часа

ЛЕКТОР:
Доц.д-р Братой Копринаров (Колеж-Сливен), секция „ Педагогика, хранителни технологии и
туризъм“ , Технически университет – София
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Дисциплината е задължителна за
редовни студенти по специалност “Мениджмънт на алтернативния туризъм” на Колеж –
Сливен при ТУ-София за образователно-квалификационната степен “Професионален
бакалавър”.
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Дисциплината „въведение в туризма“ има за цел
да даде първоначални познания на студентите във възможно най-широк кръг области на
туризма, които да служат като основа за специализиращите дисциплини: Хотелиерство и
ресторантьорство, Туроператорска, агентска и транспортна дейност в туризма. Маркетинг и
реклама. Управление на човешките ресурси в туризма, Туристически ресурси.
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Дисциплината ще запознае студентите с основните
понятия в теорията и практиката на туризма: турист, потребление, ресурси, продукт,
фундаментални познания за главните направления в туризма: МТБ труд, предприятие, видове
туризъм, туристическа политика, умения за разработване на курсова работа и защита на
собствено мнение в дискусия с колеги.
ПРЕДПОСТАВКИ: Необходими са познания по статистика, мениджмънт, управление на
малкия бизнес
МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции и семинарни упражнения, изнасяни с помощта на
нагледни материали, компютърна техника.
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ: Текуща оценка
ЕЗИК ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: български
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:
1. Бъчваров М., Тончев Цв. „Основи на туризма“, С., 2007 г.
2. Велас Фр., Бешерел „Международен туризъм“, С., 1998 г.
3. Воденска М., „Основи на туризма“, С., 2006 г.

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА
Наименование на учебната дисциплина:

Код: PBsMAT05

Семестър: 1

Химия I
Вид на обучението:

Часове за седмица:

Брой кредити: 5

Лекции и лабораторни упражнения

Л - 2 часа, ЛУ - 2 часа

ЛЕКТОР:
Доц.д-р Сашко Ламбов
Технически Университет - София, Инженерно-педагогически факултет - София, катедра
“Педагогика и мениджмънт”, тел.: 044/66 73 13 357
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Дисциплината е задължителна за
редовни студенти по специалност “Мениджмънт на алтернативния туризъм” на Колеж –
Сливен при ТУ-София за образователно-квалификационната степен “Професионален
бакалавър”.
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: е изграждане на задълбочена химическа култура
на студентите чрез получаване на знания за общите теоретични основи и закономерности в
органичната химия, за строежа, стереохимията, свойствата, методите за получаване и
приложението на основните класове органични съединения.
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: В края на обучението си студентите ще познават
основните положения на структурната и стереохимичната теория; ще имат разширени
познания за видовете изомерия и изомерни съединения; ще познават механизма на основните
реакции в органичната химия като заместителни, присъединителни и реакции на
елиминиране, ще имат знания за електронните ефекти в органичните съединения; ще познава
правилата на образуване на наименованията на органичните съединения съгласно
изискванията на номенклатурата, предложена от IUPAC; ще имат знания за физичните и
химични свойства, методите за получаване, приложението и значението на основните
класове органични съединения; ще имат разширени познания за свойствата на най-масово
използваните в хранителните технологии органични съединения, ще могат да прилагат
знанията по органична химия при подготовката си по другите дисциплини, включени в
учебния план, както и в своята бъдеща дейност при решаването на технологични,
производствени и експлоатационни проблеми.
ПРЕДПОСТАВКИ: Необходими са познания по обща и неорганична химия, математика и
физика.
МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции и семинарни упражнения, изнасяни с помощта на
нагледни материали, компютърна техника.
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ: Текуща оценка
ЕЗИК ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: български
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:

1. Карачанов, Хр., Н. Кирчев. Органична химия, част І и ІІ, ВИХВП, Пловдив, 1999.
2. Янков, Л., Б. Месроб, Л. Младенова-Орлинова, Д. Иванов. Органична химия, част І и ІІ,
Наука и изкуство, София 1992.
3.Петров, Г. Органична химия, УИ “Св. Кл. Охридски”, София, 1996.

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА
Наименование на учебната дисциплина:

Номер: PBsMAT06

Семестър: 1

Психология
Вид на обучението:

Часове за седмица:

Брой кредити:

Лекции и семинарни упражнения

Л-2 часа, СУ-1 час

3

ЛЕКТОР:
Проф. д-р Марина Николова
Технически Университет - София, Инженерно-педагогически факултет - София, катедра
“Педагогика и мениджмънт”, тел.: 044/66 73 13 357
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Дисциплината е задължителна за
специалност “ Мениджмънт на алтернативния туризъм” в Колеж – Сливен за образователноквалификационна степен “Професионален бакалавър”
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Основна цел на курса е да осигури на
завършилите степен “Професионален бакалавър” психологическа подготовка за работа и
общуване в трудовата дейност и професионалната реализация в съответната специалност, да
осигури психологическа подготовка за организиране на ефективна, развиваща се личност и
професионална реализация в съответната специалност.
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Изясняват се физио-явления и тяхното проявление в
условията на трудовата дейност. Разглеждат се въпроси свързани с психофизиологията на
дейности и явления от реалния живот на човека и от професионалната дейност на
специалиста.
ПРЕДПОСТАВКИ: Знания от различни научни области, изучаващи човека и неговото
развитие.
МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекционен курс. Семенарни упражнения (беседи,
самостоятелна работа, работа с учебник, научна литература)
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ: Писмен изпит в края на първи семестър.
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български.
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:
1. Аргайл, М., М.Хендерсън. Анатомия на човешките отношения, “Наука и изкуство”, С.,
1989.
2. Беелих, К., Х. Шведе, техника на ученето и на умствения труд, “Народна просвета”, С.,
1987.
3. Иванова, Здр. Психологически фактори на работоспособността на учениците, “Народна
просвета”, С., 1973.
4. Клаус, Г. Увод в диференциалната психология на ученето, “Наука и изкуство”, С., 1987.
5. Льове, Х. Психология на обучението, “наука и изкуство”, С., 1979
6. Цолов, В. Психологията в помощ на учителите, “Народна просвета”, С., 1981.
7. Цолов, В., Н. Шейков. Работоспособност и нейното поддържане, “Профиздат”, С., 1983.
8. Шербакова, А. И. /ред/ Практикум по общей психологии, “Просвещение”, М., 1979.

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА
Наименование на учебната дисциплина:

Код: PBsMAT08,16,24

Семестър: 1, 2,3

Вид на обучението:

Часове за седмица:

Брой кредити:

Семинарни упражнения, курсова работа

СУ-1 часа

1

СУ-1 часа, CУ- 1 час

1

Английски език

ЛЕКТОР:
Корнелия Костова
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Дисциплината е задължителна за
всички специалности в Колеж – Сливен за образователно-квалификационна степен
“Професионален бакалавър”
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Студентите да усвоят знания и умения за четене,
разбиране и свободно боравене със специфична техническа литература и документация; да
разшири техническото използване на езика чрез овладяване на комуникативен, ситуационен
и тематичен минимум.
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Дисциплината “Английски език” цели да подготви
студентите в усвояването на основните граматически, лексически и фразеологически
елементи от общия Английски език. Въз основа на овладения научно-технически речников
запас от думи, семестриални контролни работи и защита на самостоятелно подготвен за
превод технически текст от 30 страници по езика се оформя окончателната оценка на
студента.
ПРЕДПОСТАВКИ: Знанията на студентите по Английски език от средното училище и
предходния семестър.
МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекционно-семинарни занятия, беседи, тестове, диалози,
диференциация, ротация.
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ: Курсова работа
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: английски.
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:
1. Английски за българи - I част - под редакцията на проф.А.Данчев
2. Научно-технически английски - Сн.Василева, А.Левкова.
3. Английски за студенти от Машинно-електротехническите институти - Сн. Митовска,
Л. Левкова.

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА
Наименование на учебната дисциплина:

Код: PBsMAT07,15, 23

Семестър: 1, 2, 3

Немски език
Вид на обучението:

Часове за седмица:

Брой кредити:

Семинарни упражнения, курсова работа

СУ-2 часа
СУ-2 часа, СУ- 2 часа

2
2, 3

ЛЕКТОР:
Ст.преп.Николай Янков Янков
Технически Университет – София, Инженерно-педагогически факултет – Сливен,
“Педагогика и мениджмънт”, адрес: гр.Сливен-8800, бул.Бургаско шосе”59, тел.: 044/66-7317
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Дисциплината е задължителна за
всички специалности в Колеж – Сливен за образователно-квалификационна степен
“Професионален бакалавър”
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Студентите да усвоят знания и умения за четене,
разбиране и свободно боравене със специфична техническа литература и документация; да
разшири техническото използване на езика чрез овладяване на комуникативен, ситуационен
и тематичен минимум.
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Дисциплината “Немски език” цели да подготви
студентите за четене, превод и ползване на техническа литература. Обучението приключва
със защита на превод от научно-технически текст в обем от 30 страници .
ПРЕДПОСТАВКИ: Знанията на студентите по Немски език от средното училище и
предходния семестър.
МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекционно-семинарни занятия, беседи, тестове, диалози,
диференциация, ротация и др.
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ: Курсова работа
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: немски.
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:
1.
2.
3.
4.
5.

Немски език за българи
Немски език за днес и утре
Немски и български текстове за превод
Христоматия по немски език за студентите от електротехничееските специалности
Христоматия по немски език за студентите от машиностроителните специалности

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА
Наименование на учебната дисциплина:

Код: PBsMAT10

Семестър: 2

Мениджмънт на туризма
Вид на обучението:

Часове за седмица:

Брой кредити: 4

Лекции и лабораторни упражнения

Л - 2 часа, IУ - 1 часа

ЛЕКТОР:
Доц.д-р Йордан Чобанов (Колеж-Сливен), секция „ Педагогика, хранителни технологии и
туризъм“ , Технически университет – София
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Дисциплината е задължителна за
редовни студенти по специалност “Мениджмънт на алтернативния туризъм” на Колеж –
Сливен при

ТУ-София за образователно-квалификационната степен “Професионален

бакалавър”.
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Целта на учебната дисциплина е студентите да
получат базови знания по теория на управлението които да им послужат като основа при
изучаването на други, по-частни управленчески науки.
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Акцентира се върху теорията и съчетана с практикоприложния й характер и различието между опита на водещите в света фирми и нашата
управленческа

практика.

управленчески

науки

Дисциплината

като

Персонален

кореспондира

най-пряко

с

мениджмънт,

Производствен

по-

частните

мениджмънт,

Иновационен мениджмънт и пр., така също и с дисциплините маркетинг, макро и
микроикономика.
ПРЕДПОСТАВКИ: Необходими са познания по статистика, мениджмънт, управление на
малкия бизнес
МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции и семинарни упражнения, изнасяни с помощта на
нагледни материали, компютърна техника.
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ: изпит
ЕЗИК ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: български
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:
1.Армстронг М. – “Основни техники на управление” Делфинпрес, Бургас.1994
2.Атанасова Е. – “ Икономика и организация на хотелиерството и храненето в туризма “,
Варна, 1984.

3. Пеев П. – “ Икономика и мениджмънт в ресторантьорството “, ИК “ Люрен “ София,
1998.
4. Костов Е. – “ Икономика и мениджмънт на туризма “ София, 1992.
5. Jones C. – Accomodation management.

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА
Наименование на учебната дисциплина:

Код: PBsMAT11

Семестър: 2

Туристически ресурси
Вид на обучението:

Часове за седмица:

Брой кредити: 4

Лекции и лабораторни упражнения

Л - 2 часа, ЛУ - 1 час,
СУ- 1 час

ЛЕКТОР:
Доц.д-р Братой Копринаров (Колеж-Сливен), секция „ Педагогика, хранителни технологии и
туризъм“ , Технически университет – София
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Дисциплината е задължителна за
редовни студенти по специалност “Мениджмънт на алтернативния туризъм” на Колеж –
Сливен при

ТУ-София за образователно-квалификационната степен “Професионален

бакалавър”.
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Главната цел на дисциплината „Туристически
ресурси” е студентите да придобият реална представа за положителното и отрицателно
въздействие на туризма върху природата и социокултурната среда на посрещащите
територии и да развият умения за най-благоприятното включване в стопанския оборот на
туристическите запаси на България. Дисциплината “Туристически ресурси” има за цел да даде
познания на студентите за ролята и значението на туристическите ресурси за развитие на туризма,
които да служат като основа за специализиращите дисциплини: Хотелиерство и ресторантьорство,
Туроператорска, агентска и транспортна дейност в туризма, Анимация в туризма, Маркетинг и
реклама.
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: В лекционният курс се разглеждат различните видове

туристически ресурси – разкриване на тяхната същност, особености и функции; запознаване
с основните закономерности на развитието, проблеми на тяхното използване и тенденции на
проявление. Обръща се внимание на условията, които превръщат една територия в
привлекателно място за туристи и инвеститори. Разкриват се изискванията и особеностите в
организацията и управлението на туристическото място.
ПРЕДПОСТАВКИ: Необходими са познания по статистика, мениджмънт, управление на
малкия бизнес
МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции и лабораторни упражнения, изнасяни с помощта на
нагледни материали, компютърна техника.

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ: Текуща оценка
ЕЗИК ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: български
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:
1.Лозанов Е., Туристически ресурси на България, 2001г.

2.Пенков Игн., Градовете на България.
3. Райън Кр. „Възстановителен туризъм”, С., 1996г.
4.Стамов Ст., Алексиева „Специализирани видове туризъм”, Пловдив, 2003г.
5.Сп. „Хотели, ресторанти и магазини” (HOREMAG)

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА
Наименование на учебната дисциплина:

Код: PBsMAT12

Семестър: 2

Вид на обучението:

Часове за седмица:

Брой кредити: 5

Лекции,лабораторни и семинарни
упражнения

Л - 2 часа, СУ - 1 час, ЛУ
-1 час

Статистика

ЛЕКТОР:
Проф.дмн. Гани Стамов
Технически Университет - София, Инженерно-педагогически факултет - София, катедра
“Педагогика и мениджмънт”, тел.: 044/66 73 13 357
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Дисциплината е задължителна за
редовни студенти по специалност “Мениджмънт на алтернативния туризъм” на Колеж –
Сливен при ТУ-София за образователно-квалификационната степен “Професионален
бакалавър”.
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Целта на дисциплината е да разшири и
задълбочи знанията на студентите относно приложението на статистическите методи към
измерване на количествените изменения на икономическите процеси и явления.
Приложението на статистическите методи за анализ на икономическите явления се свързва с
иконометричния подход, чрез построяването на иконометрични модели.
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА:
Акцентира се на приложението на методи на иконометрични модели с едно уравнение.
Внимание е отделено и на специфичното приложение на широко използваните в
икономическата практика динамични индекси и индексен метод за анализ, при адитивен и
мултипликативен подход. От гл. т. на приложният характер е застъпено измерването на
трайната тенденция, сезонността и цикличността в развитието на икономическите процеси.
ПРЕДПОСТАВКИ: Необходими са познания по основи на правото, съвременни
информационни системи, микроикономика
МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции и семинарни упражнения, изнасяни с помощта на
нагледни материали, компютърна техника.
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ: Текуща оценка
ЕЗИК ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: български
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:
1. Георгиева М., Чипева С., Статистика на индустрията, изд. Мартилен, С.2003 г.
2. Тодорова С., Георгиева М., Статистика на търговията, изд. Мартилен, С.2003 г.
3. Георгиева М., Обща теория на статистиката, изд. Мартилен, С.2005г.

4. Георгиева М., Сборник задачи по обща теория на статистиката, изд. Мартилен, С.2002 г.

Коцева М., Георгиева М., Ръководство по статистика, изд. УНСС, С.2004

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА
Наименование на учебната дисциплина:

Код: PBsMAT13

Семестър: 2

Вид на обучението:

Часове за седмица:

Брой кредити: 4

Лекции и семинарни упражнения

Л - 2 часа, СУ - 1 час

Финанси
предприятия

на

туристическите

ЛЕКТОР:
Доц.д-р Братой Копринаров (Колеж-Сливен), секция „ Педагогика, хранителни технологии и
туризъм“ , Технически университет – София
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Дисциплината е задължителна за
редовни студенти по специалност “Мениджмънт на алтернативния туризъм” на Колеж –
Сливен при ТУ-София за образователно-квалификационната степен “Професионален
бакалавър”.
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА В дисциплината се изучават основите на
финансите на индивидуалните икономически субекти – домакинствата и фирмите.
Разглеждат се въпроси, свързани с равновесието на продуктовите пазари, теорията на
потребителския избор, теорията на производството и на фирмата в условията на съвършена и
несъвършена конкуренция, теорията на разпределението и формирането доходите на
факторите на производството.
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА:
Курсът лекции е съобразен по тематика и обем с необходимостта студентите да получат
фундаментална икономическа подготовка с оглед надстройване на икономически знания с
функционалните и отраслови икономически науки, които се изучават през останалите
семестри на обучението.
ПРЕДПОСТАВКИ: Необходими са познания по основи на правото, съвременни
информационни системи, микроикономика
МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции и семинарни упражнения, изнасяни с помощта на
нагледни материали, компютърна техника.
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ: изпит
ЕЗИК ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: български
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:
1. Ненков, Д., “Оценка на инвестициите в реални активи”, УИ”Стопанство”, С., 2005

2.Brealey R.A., Myers S. C. - “Principles of Corporate Finance”, 5th ed., New York, 1996.
3.Вачков, С. и др., Корпоративни финанси, СТЕНО, Варна, 2006 г.
4. Корпоративни финанси, учебно помагало, Лотос 23, Варна, 2007 г.

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА
Наименование на учебната дисциплина:

Код: PBsMAT14

Семестър: 2

Вид на обучението:

Часове за седмица:

Брой кредити: 6

Лекции и лабораторни упражнения

Л - 2 часа, ЛУ -2 часа

Химия II

ЛЕКТОР:
Гл.ас.д-р Виолета Славова (Колеж-Сливен), секция „ Педагогика, хранителни технологии и
туризъм“ , Технически университет – София
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Дисциплината е задължителна за
редовни студенти по специалност “Мениджмънт на алтернативния туризъм” на Колеж –
Сливен при ТУ-София за образователно-квалификационната степен “Професионален
бакалавър”.
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА Целите и съдържанието на учебния материал са съобразени
с последните изисквания на Работнатата група по аналитична химия към Федерацията на
европейските химически дружества – Working party on Analytical chemistry of the Federation of Eropean
Chemical
Societies
(WPAC)
и
програмите
на
редица
Европейски
реномирани
университети.Студентите трябва да имат познания за връзката строеж – свойства на веществата,
аналитичните химични реакции и методите на количествения анализ.

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА:
Дисциплината “Аналитична химия” запознава студентите с теоретичните основи на аналитичната
химия и класическия химичен анализ, с практиката на последния, както и с някои основни методи на
анализ, навлезли широко в анализа на хранителни продукти.

ПРЕДПОСТАВКИ: Необходими са познания по основи на правото, съвременни
информационни системи, микроикономика
МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции и лабораторни упражнения, изнасяни с помощта на
нагледни материали, компютърна техника.
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ: Изпит
ЕЗИК ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: български
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:
1.Бончев, П. Увод в аналитичната химия, Наука и изкуство, София, 1985.
2.Будевски, О. Основи на аналитичната химия, Наука и изкуство, София, 1985.
3.Billi, M. Introduction a la chimie analytique, Dunod, Parisq 1969.
4.Pietrzik, D., Lyde, F. Analytical chemistry, Academic press N.Y. and London, 1974.

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА
Наименование на учебната дисциплина:

Код: PBsMAT18

Семестър: 2

Педагогика
Вид на обучението:

Часове за седмица:

Брой кредити: 4

Лекции и семинарни упражнения

Л-2 часа, СУ-2 часа

ЛЕКТОР:
Доц..д-р Маргарита Тенева
Технически Университет – София, Инженерно-педагогически факултет – Сливен,
“Педагогика и мениджмънт”, адрес: гр.Сливен-8800, бул.Бургаско шосе”59, тел.: 044/66-7317
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Дисциплината “Педагогика” е
задължителна за студентите в Колеж- Сливен от специалност “Мениджмънт на
алтернативния туризъм” , за образователно-квалификационна степен “Професионален
бакалавър”.
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Да формира система от основни педагогически
понятия; да ги запознае със съвременни техники на преподаване и учене; да съдейства за
развитие на когнитивните умения у студентите – аналитично, индуктивно, дедуктивно
мислене, умение за пренос на знания от други дисциплини за решаване на педагогически
проблеми, умения за предвиждане и планиране на учебно-възпитателни дейности, развитие
на способността за критично мислене и оценка и вземане на решение.
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: В курса по “Педагогика” са включени двете части
“Теория на обучението” (Дидактика) и “Теория на възпитанието”. Обучението по
дисциплината ориентира студентите в голямото многообразие от теоретични постановки по
отношение философията на развитие и формиране на личността, на организиране и
провеждане на учебно-възпитателната дейност. Подготовката, която дисциплината осигурява
е сериозна предпоставка за успешна непрекъсната квалификация и самообразование понататък.
ПРЕДПОСТАВКИ: Знанията на студентите по Психология.
МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции, казуси, инциденти, работа с допълнителна
литература.

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ: Писмен изпит
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български.
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