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АНОТАЦИЯ 

Учебната дисциплината "Национална сигурност и лидерство” предоставя на студентите 

структурирани знания за стратегическото ръководство и лидерство, както и съвременна 

методология за ефективно поведение и организационно управление в сложна и динамична 

обстановка, които да им служат за успешно справяне със задължениетя и отговорностите на 

лидерски длъжности и гарантиране сигурността на организацията. Предоставят се знания за 

лидерските теории, лидерските способности, умения и известни съвременни методи да тяхната 

оценка. Изучават се полезни и ефективни лидерски стилове и практики, които са основа за 

разширяване и повишаване на квалификацията на студентите. Разглеждат се основни въпроси 

по стратегическото лидерство на организацията. Всички учебни въпроси в учебната дисциплина 

се изучават през призмата на организационното лидерство и сигурността на организацията. 

  

ОСНОВНИ ЦЕЛИ 

Основната цел на обучението е студентите да получат систематизирани знания и да 

разширят професионалната си квалификация за лидерство на социални организации и 

гарантиране на тяхната сигурност. Обект на обучението са  знанията за стратегическото 

ръководство и лидерство и усвояването им от студентите.  

В методическа и логическа последователност студентите получават знания за: 

 Теориите и практиките на лидерството за гарантиране на организационната сигурност; 

 Мотивацията и мотивационните процеси и сигурността на организацията. 

 Гарантиране на организационната сигурност чрез управление на времето, 

приоритетите, подготовката и воденето на срещи, слушане, и управление на риска в 

ръководените колективи. 

 Методите за оценка способностите, уменията и управленските качества на лидера и 

връзката им със сигурността на организацията; 

 Стратегическото мислене, организационната култура на социалната организация на 

различни нива, за формалната и неформална власт в организацията и за 

стратегическото ръководство на промените за осигуряване на конкурентно предимство 

на организацията и гарантиране на нейната сигурност. 

На основата на усвоените знания обучаемите ще са в състояние да формират 

обективна картина на обкръжаващата среда за организацията, да изработват печеливши 

стратегии за организационно развитие, да оценяват правилно лидерските умения и 
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способности и уместно да използват формалната и неформална власт в организацията за 

осъществяване на адекватно лидерско поведение в интерес на нейното устойчиво развитие 

и сигурност. 

 

ПРЕДПОСТАВКИ 

Препоръчителни са предварителни знания за сигурността на социалната организация. 

  

СТАТУТ И СТРУКТУРА 
 

специалност                                   статут Кредити редовно обучение задочно обучение 
л с у общ л с у общ 

Администрация и 
управление на системата 
за национална сигурност 

Задължителна 4 20   20 20   20 

 
 
СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА 

 

Тема 1. Лидер и лидерство. 

Тема 2. Лидер, мотивация и мотивационен процес. 

Тема 3. Лидерство – ръководство чрез влияние. 

Тема 4. Практика на лидерството. 

Тема 5. Лидерски стил – управление на време и приоритети. 

Тема 6. Лидерски стил – провеждане на срещи и интервюта. 

Тема 7. Лидерски стил – слушане, наблюдение и управление на стреса. 

Тема 8. Организационна култура. 

Тема 9. Оценка на лидерските способности и умения. 

Тема 10. Организации и стратегическо ръководство и лидерство. 

  

МЕТОДИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

Знанията на студентите се оценяват чрез писмен семестриален изпит, който се провежда 

под формата на тест. Изискват се отговори на всички въпроси от теста. Твърденията (айтемите) 

от теста оставени без отговор се оценяват като неправилни. 

Изложението в свободна форма към теста (ако има така задача) трябва да е на 

български език изчерпателно и вярно. 
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