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Анотация на учебната дисциплина:
Представят се автентичните основи на стратегическото мислене без клишета и с
оглед постигане на резултатите при радикално новите условия в 21 век. Посредством
кратки лекции, информиран дебат, анализ на документи, кейсове и ролеви игри
курсът цели (1) да преодолее митовете, повърхностните интуитивни разбирания и
типичните концептуални грешки при тълкуването или проектирането на
стратегическите процеси, (2) да въведе съвременни понятия, схеми на мислене и
подходи, адекватни на безпрецедентния му динамичен глобален контекст, (3) да
обясни основните причини за успешните стратегически практики в различни сфери
и (4) да предложи модел на ефективно стратегическо мислене.
Опорни моменти на курса са: (1) представянето на стратегирането като обърнато
движение от неограниченото бъдеще към настоящето с позитивно „опортюнистко“
третиране на несигурностите (uncertainties), (2) разграничаването на стратегирането
от „опортюнистичното“ дългосрочно планиране и всички форми на мислене от
миналото през настоящето до обозримото бъдеще, (3) представянето му като извор
на непрекъснато каскадно ценностно осмисляне на поведението, (4) извеждане на
уникалната същност на стратегическото целеполагане като верига от мобилни целипосока, (5) въвеждането на 12-те принципа на стратегирането, (6) обръщането на
внимание на моралните и етическите аспекти на стратегирането, (7) развиването на
понятие за насочена към резултата, а не към процеса стратегическа ефективност.
Предварителни изисквания:
Без предварителни изисквания.
Очаквани резултати:
Завършилите курса ще могат: (1) правилно да разграничават стратегиите от
политики, планове, концепции, идеологии и т.н., (2) да разделят действителните от
квази стратегическите идеи, действия, процеси, документи и т.н., (3) да преценяват
ефективността и ефикасността на различни стратегически намерения и действия, (4)
да придобият адекватна и подробна аргументация при оценката на стратегически
идеи и процеси, (5) да изградят нужните реакции на стратегически ситуации за
пълноценно стратегическо поведение и (6) да познават и използват системата от
принципи за стратегиране.
Индикативна целева група:
Курсът е предназначен за всички групи обучавани: изследователи и
преподаватели, пост-докторанти, докторанти, специализанти, включително студенти
с по-изявен интерес към проблематиката.
Тематиката се отнася до стратегическото мислене в публичния или частния
сектор, в личния или управленския контекст, в научно-изследователска или медийноинформационна употреба.
Затова участниците в курса могат да са с всяка научна, изследователска или
практическа ориентация, преди всичко от сферата на обществените науки
(управление, политология, социология, психология), но също икономика,
философия, право, журналистика и т.н.
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Тема:
Собствено стратегическото: дедуктивно (философско)
определение като каскадно „осмисляне“ на действията,
индуктивно (сравнително) определение като
„опортюнистко“ третиране на несигурностите,
практическо (историческо) определение като
„ръководство“ на развитието. Стратегия и не-стратегия.
Основни съвременни понятия за стратегирането:
дискусия.
Стратегическата практика: успешни случаи в световната
практика, стратегическо лидерство, осъществяване на
стратегическите принципи. Успоредни и последователни
стратегически проекти. Съвременни предизвикателства.
Българска стратегическа практика, разбирания,
документи, стил, подходи: дискусия.
Морал, легитимност и справедливост. Субективна и
обективна страна на стратегирането.
Стратегическите принципи: стратегическа ефективност и
ефикасност. Основи на стратегическото мислене.
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