НЕВРОКОПСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ”ДИМИТЪР ТАЛЕВ”
гр. Гоце Делчев, бул. “Гоце Делчев” №36, тел.: 0751/60151 e-mail: npgdt@mail.bg,www.npg-gd.com

Утвърдил ...................................
Директор /Мария Георгиева/

ИЗПИТНА ПРОГРАМА
За провеждане на изпит за определяне на годишна оценка
по ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
за ХII клас, специалност „Малък и среден бизнес”
І.

Форма на обучение: самостоятелна форма на обучение

ІІ. Начин на провеждане на изпита: Писмен изпит
ІІІ. ИЗПИТНИ ТЕМИ:
1. Теоретични основи на фирменото управление.
2. Стил на управлението.
3. Организация на предприятието.
4. Организационно-управленска структура на управление – същност и видове.
5. Предприятие – същност и видове.
6. Обкръжаваща среда на предприятието.
7. Същност и предимства на малките и средните предприятия.
8. Контролинг.
9. Методи за вземане на управленски решения.
10. Стратегическо управление на предприятието.
11. Стратегическо планиране.
12. Методи за стратегически анализ.
13. Диверсификационна стратегия.
14. Конкурентна стратегия.
15. Активи и пасиви на предприятието.
16. Структура на капитала на фирмата.
17. Управление на възпроизводствения процес във фирмата.
18. Анализ на финансовото състояние на предприятието.
19. Управление на качеството.
20. Управление на персонала.
ІV. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ
1. Комплексност и пълнота на изложението:
- Дефинира понятията

- 10 точки

- Прави съдържателна характеристика на процеси, явления, категории и
взаимоотношения.
- 10 точки
- Анализира и изяснява факторите, взаимодействието между тях и влиянието им.
- 10 точки
2. Точност на изложението:
Вярно дефинира конкретните процеси, явления и категории. Изложението е
изцяло подчинено на зададената тема.
- 10 точки
3. Логичност и последователност:
Изложението е логично структурирано, обосновано. Умее самостоятелно да
интерпретира и анализира закономерностите и взаимоотношенията
- 20 точки
Неправилният отговор се оценява с 0 точки. Непълният отговор се оценява с част от
точките за верен и пълен отговор.
V. Оформяне на оценка:
оценка
Слаб (2)
Среден (3)
Добър (4)
Мн. Добър (5)
Отличен (6)

Брой точки
До 29
От 30 до 34
От 35 до 44
От 45 до 54
От 55 до 60

Препоръчителна литература:
1. Икономика и мениджмънт – Иван Илиев, Димитър Дончев, Младен Велев, изд.
„Мартилен”
2. Мениджмънт - Димитър Дончев, изд. „Мартилен”
3. Мениджмънт - Кирил Палешутски
4. Икономика на предприятието - част първа - Георги Попов, Николай Щерев, изд.
"Мартилен"
5. Икономика на предприятието - част втора - Димитър Дончев, Цонка Лалева и
др., изд. "Мартилен"

Изготвил: ст. учител Златка Пейчева

