Факултет: ФАКУЛТЕТ ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И МЕНИДЖМЪНТ
Катедра: МЕНИДЖМЪНТ В СЪОБЩЕНИЯТА
Професионално направление: 3.7 АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
Специалност: УПРАВЛЕНИЕ НА УСЛУГИ
Образователно-квалификационна степен: МАГИСТЪР
ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС
1.

Наименование на курса: ИНОВАЦИОНЕН МЕНИДЖМЪНТ

2.

Код на курса: 24.1.2.0.08

3.

Вид на курса: задължителен

4.

Ниво: магистър

5.

Година на изучаване: първа

6.

Семестър: втори

7.

Брой кредити: 6

8.

Име на лектора: проф. д.ик.н. Росица Чобанова

9.
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Целта на курса е да даде на студентите в систематизиран вид основните характеристики
на иновационния мениджмънт като теория и практика.
Студентите, приключили обучението си, трябва да придобият:
Основни знания в областта на съвременните тенденции и инструментариуми за събиране
на данни и оценка на иновационния мениджмънт и формиране на иновационна стратегия и
политика с акцент върху прилагането на информационните технологии в телекомуникациите
и пощите.
Практически умения за дефиниране на приоритетни проблеми и вземането на обосновани
професионални решения в съвременните условия на ускорена промяна на технологиите и
глобализация на икономическия живот.
Компетенции: След приключване на курса студентите,успешно завършили курса, трябва
да са усвоили международно възприети дефиниции за иновация, вид иновации, иновационен
процес, дейност и резултат, да разграничават традиционен от иновационен процес и
спецификите на управлението при втория, да правят наблюдение и оценка на иновативното
състояние на организация, да знаят видовете иновационни политики и формирането и
провеждането им, както и да пишат иновационния бизнес план.
10. Начин на преподаване:
Начинът на преподаване е в лекционна и дискусионна форма, решаване на казуси.
11. Предварителни изисквания:
Студентите следва да имат задълбочени познания в областта на микроикономика,
макроикономиката и управлението. От значение са знанията придобити по дисциплините
микроикономика, макроикономика, основи на управлението.
12. Съдържание на курса:
Сред основните теми са: определяне на иновацията като дейност, процес, резултат.
Фази на иновационния процес. Специфика на иновационния менижмънт в сравнение с
традиционния. Иновационен процес в предприятието и неговото управление.
Характеризират се съвременните тенденции и инструментариуми за оценка на
иновационния мениджмънт и формиране на иновационна стратегия и политика. Получават
се знания и за финансирането на иновациите в предприятията. Характеризират се

каналите и формите на трансфер на технологии, както и факторите, които оказват
въздействие върху успеха му. Специален акцент се поставя върху индустриалната
собственост и защитата й, на институционалната и нормативна среда за иновационния
мениджмънт в областта на комуникациите и пощите.
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14. Методи и критерии на оценяване:
Курсът завършва с изпит, но се взимат под внимание и оценка на представяне на
поставена задача за самостоятелна работа.
Изискванията при формиране на оценката по шестобалната система са:
Отличен (6) – за добро познаване на информационните източници, задълбочено овладени
ключови и допълнителни знания и умения, осмислено и правилно разбиране на материята,
умения за решаване на сложни задачи, собствено мислене и аргументиране на решенията.
Мн. добър (5) – за много добре овладени ключови и допълнителни знания, осмислено и
правилно разбиране на материята, умения за прилагане на наученото при сложни казуси и
задачи.
Добър (4) – за овладени ключови и допълнителни знания за решаване на казуси и задачи,
но без да може да ги развие до самостоятелно мислене.
Среден (3) – за усвоени ключови знания и решения на типови задачи.
Крайната оценка се формира, както следва (Таблица 1.):
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Компонент
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Изпит
Крайна оценка:

15. Език на преподаване: български

Таблица 1.
Maкс.точки
20
40
0,1*60 = 6

