ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА
КАТЕДРА "ИКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТУРИЗМА"
УКАЗАНИЯ
за провеждане и защита на практическото обучение
със студентите от специалност "Туризъм"
(продължителност - 45 дни /240 часа/, за периода септември 2021септември 2022)
Програмата е част от обучението на студентите в Икономически
университет - Варна. Целта е: да се задълбочат практическите знания на
студентите чрез проучване на дейността на туристическите предприятия,
анализ на конкретни проблеми с лични изводи и препоръки.
Съгласно учебния план, студентите провеждат практическо обучение
след VI семестър, което завършва със защита и получената оценка се взема
под внимание при изчисляване на общия успех от следването.
Практическото обучение се осъществява в периода септември 2021 –
септември 2022. Студентите сами намират фирма, в която да го проведат.
Катедра ''ИОТ'' признава учебно тренировъчните практики (студентски
бригади) по специалността. Студентите от дистанционна форма на обучение
го провеждат във фирмата, в която работят.
След приключване на практиката:
Отчитането на практическото обучение се осъществява единствено
през университетската платформа за сътрудничество с бизнеса UEBN
(http://uebn.ue-varna.bg/bg/). След направена регистрация, студентите избират
една от функционалните възможности на платформата за защита на
практическото обучение: (https://uebn.ue-varna.bg/bg/subpage/120)
- (тип 1) Студенти на стаж 240 часа, разпределени в минимум 45
дни,
- (тип 2) Студенти, работещи на основен трудов договор
- (тип 3) Студенти, развиващи собствен бизнес.
Отчитането на практическото обучение завършва с прикачване в
платформата на предварително подготвен индивидуален писмен отчет
(около 15 стр.), разработен по указанията на катедра „ИОТ”, както и два
формуляра - анкета самооценка на студента и информационен лист.
(формулярите са достъпни на: https://ue-varna.bg/bg/p/8056/katedraikonomika-i-organizatsia-na-turizma/praktichesko-obuchenie, видео инструкции
за регистрация и работа с платформата UEBN са достъпни на:
https://www.youtube.com/watch?v=YWOnwiNsXY0 )
Разработката НЕ се представя на датата на изпита.

Датите, на които ще се осъществи защитата, определени със заповед
на Ректора в академичния календар са 28 СЕПТЕМРИ 2022 г. редовна
сесия и 14 ОКТОМВРИ 2022 г. поправителна сесия. (Следете
информацията в академичния календар на ИУ-Варна).
УКАЗАНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ЗАЩИТА НА
ПРАКТИЧЕСКОТО ОБУЧЕНИЕ
I. Кратка характеристика на туристическото предприятие (хотел,
ресторант, туристическа агенция) - разположение, наименование,
търговска марка, предмет на дейност, кратка фирмена история.
II. Задълбочено разработване на проблеми по един от следните въпроси от
практиката на туристическото предприятие:
1. Структура и реализация на фирмения продукт (хотелиерски,
ресторантьорски, транспортен, посреднически и др.).
2. Предприемачество в хотелиерството: анализ на туристическа фирма.
3. Маркетингов микс на туристическата фирма.
4. Маркетингова комуникационна система на туристическата фирма.
5. Методи на ценообразуване в туристическата фирма.
6. Структура на материалната база на туристическата фирма и
проблеми при експлоатацията й.
7. Видове управленски структури в туристическата организация,
същност и особености, силни и слаби страни.
8. Системи за възнаграждение в туристическата организация.
9. Конкуренти на туристическата фирма.
10. SWOT анализ на туристическата организация.
11. Инвестиционна политика на туристическото предприятие.
12. Набор и подбор на персонал в туристическата организация.
13. Мотивация на персонала в туристическата организация.
14. Психологически аспекти на работата с клиенти в туристическата
фирма.
15. Ефективност на дейността на хотелиерската и ресторантьорската
фирма.
16. Характеристика на пазарите на туристическата фирма.
17. Лидерство и работа в екип в туристическата организация.
18. Технология на обслужване в туристическата фирма.
III. Лични изводи и препоръки по анализирания конкретен практически
проблем.

Катедра "ИОТ" стимулира своите студенти да работят като редовни
служители в туристическата практика и признава трудовата им дейност
за професионално практическо обучение. Указанията за изготвяне на отчета
остават същите.
Академични наставници/Ръководители на практиката:
1. гл.ас. д-р Мария Велева – Редовно обучение: гр. 37, 38
2. гл.ас.д-р Красимира Янчева – Редовно обучение: гр. 39, 40, руска група 41
и дистанционно обучение - 56 гр.
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Ръководител катедра "ИОТ": проф. д-р Таня Дъбева

