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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС  

 
1. Наименование на курса: НОВАТОРСТВО И КРЕАТИВНОСТ 
2. Код на курса: 28.1.3.0.27 
3. Вид на курса: задължителен 
4. Ниво: магистър 

5. Година на изучаване: втора 
6. Семестър: трети 

7. Брой кредити: 3 

8. Име на лектора: доц. д-р Вилдан Онур 
      9. Резултати от обучението по дисциплината:  

Целта на курса „Новаторство и креативност” е надграждане на знанията и 

способностите на студентите по отношение развитието на новаторство и креативност като 

качества на личността, водещи към лично и организационно лидерство. В хода на обучението 

студентите се провокират да развиват себе си като новатори и креативни личности, да създават 

новаторски и креативни продукти, да управляват новаторски и креативни процеси.  
Студентите, приключили обучението си по дисциплината, трябва да придобият: 
Основни знания за същността на новаторството, креативността и оригиналността, за 

бариерите пред развитието на способността към новаторство и креативност, за връзката 

между новаторство и креативност, от една страна, и лидерство, от друга. 
Практически умения за развитие на новаторски потенциал и креативни идеи, за 

прилагане на различни методи, провокиращи новаторското мислене и креативността. 

Компетенции: След приключване на курса студентите, трябва да са компетентни да 

разпознават новаторските идеи и креативното мислене, да ги локализират, да организират 

новаторския и креативни процес, да прилагат различни методи и инструменти, водещи до 

креативни, творчески и иновативни решения, комуникация и работни процеси, да 

стимулират новаторството и предприемчивостта на работното място, да надградят умението 

да се мениджира противоречивото многообразие на средата, да генерират алтернативни 

варианти за избор, да достигат до новаторски и креативни продукти. 
10. Начин на преподаване:  
Начинът на преподаване е в лекционна и дискусионна форми 

11. Предварителни изисквания: 
От съществено значение са знанията придобити по дисциплините Лидерство и 

предприемачески умения, Преструктуриране на икономически субекти, Стратегическо 

лидерство, Регионално лидерство, Финансови показатели за лидерство, Смарт управление, 

Риск мениджмънт, Контролинг, Бизнес лидерство, Управление на инвестиционни проекти, 

Проектен мениджмънт, лидерство и конкурентоспособност, Лидерски управленски стилове. 

12. Съдържание на курса:  
Дисциплината цели формирането на способности за развитие на новаторски и креативни 

бизнес идеи, продукти и процеси. Обучението е насочено към развитието на иновативност, 

разкрепостено мислене. Учебното съдържание на дисциплината се основава на редуването на 

теория и делови игри, провеждани в условията на групов динамичен процес. В хода на 

„ученето на база преживяно” се прави разграничение между различните видове креативност 

и новаторство, както и между генерализираност и специфичност на креативността и 

новаторството. Креативността и новаторството като процеси се разглеждат в контекста на 

личностното и професионалното израстване.  
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14. Методи и критерии на оценяване:  
Постигането на поставената цел на обучението се контролира чрез индивидуално и 

екипно решаване на определени бизнес задачи, изискващи креативно и новаторско мислене и 

подход. Оценката се формира чрез точкова скала, като се взема предвид участието в 

практическите занятия, и индивидуалната работа на студента през семестъра. 

      Окончателната оценка се формира от индивидуалното решаване на 3 бизнес задачи и от 

екипното решаване на 5 бизнес задачи, изискващи креативно и новаторско мислене и 

адаптивност.  

      Тежест на оценяването: 

 Резултати от индивидуално поставени задачи – носи 50% тежест в крайната оценка; 

 Резултати от екипна разработка на поставени бизнес задачи – носи 50% тежест в 

крайната оценка. 

Формирането на крайната оценка (КО) е на базата на получените резултати от 

индивидуалното разработване на поставените бизнес задачи (ИЗ) и резултата от екипното 

решение на поставените бизнес задачи (ЕЗ).  

КО = 0,5 ИЗ + 0,5 ЕЗ 

Усвоените знания от студентите, изразени в проценти, се оценяват по шестобалната система, 

както следва: 

до 50% Слаб (2)  

51% – 70%  Среден (3)  

71% – 80% Добър (4)  

81% – 90%  Мн. добър (5)  

над 90%  Отличен (6)  

15. Език на преподаване: български 

      Окончателната оценка по дисциплината се оформя на базата на точкова система като 

максималния брой точки, който студентите могат да получат е 100.  


