
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: КУРСОВ ПРОЕКТ ПО ИНОВАЦИОНЕН МЕНИДЖМЪНТ 

2. Код на курса: 24.1.2.0.12 

3. Вид на курса: задължителен 

4. Ниво: магистър 

5. Година на изучаване: първа 

6. Семестър: втори 

7. Брой кредити: 3 

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

9. Резултати от обучението за дисциплината: 

     Курсовият проект по иновационен мениджмънт има за цел да затвърди знанията на 

студентите по определяне на иновативността на фирмите и предлагане на адекватни 

иновационни стратегии и политики. Във връзка с това студентите се запознават с основни 

изисквания при провеждането на приложни научни изследвания, писането и защитата на 

проект в областта на иновационния мениджмънт на равнище фирма. Цялостният проект е 

предназначен за пълноценно усвояване на изучавания материал чрез наблюдение на 

конкретна организация, предоставяща телекомуникационни и пощенски услуги на базата на 

предоставен въпросник, написване на доклад с направена оценка на иновативността й и 

формулирани предложения за съответна стратегия и политика. 

Студентите, приключили обучението си, трябва да придобият: 

     Основни знания за това как се правят практико-приложни научни изследвания и знания за 

изискванията при написване на курсов проект по иновационен мениджмънт. 

     Практически умения провеждане на научно изследване, писане и защита на проект по 

иновационен мениджмънт. 

     Компетенции: След приключване на курса студентите, успешно завършили курса, трябва 

да са усвоили методиките за провеждане на научно изследване, писане и защита на проект по 

иновационен мениджмънт. 

10. Начин на преподаване:  

Начинът на преподаване е в лекционна форма и практически задачи. 

11. Предварителни изисквания: 

     Студентите следва да имат задълбочени познания в областта на основи на управлението и 

фирменото управление. От съществено значение са знанията придобити по дисциплините 

основи на управлението, фирмено управление. 

12. Съдържание на курса: 

     Студентите се запознават с основни изисквания при провеждането на приложни научни 

изследвания, писането и защитата на проект в областта на иновационния мениджмънт на 

равнище фирма. Те придобиват практически умения чрез прилагане на наученото при 

решаване на реални задачи. 

 



13. Библиография: 
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http://managementhelp.org/businessresearch/index.htm 
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5. Organization for Economic Co-operation and Development. The measurement of scientific 
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     Допълнителна литература: 

1. НСИ, Наблюдение на бизнес тенденциите в услугите (КИД - 2008), Метаданни и 

методология nsi.bg - http://nsi.bg/ 

2. Управление на бизнес услуги и процеси http://www.remedy.bg/Methodologies.html 

3. Lankes, R. D., Collins, J. W. and Kasowitz, A. S. Digital reference service in the new 

millenium: planning, management and evaluation. // www.vrd.orgLuthas, F., Luthas.  

 

14. Методи и критерии на оценяване: 

     Курсът завършва с курсов проект. Изискванията при формиране на оценката по 

шестобалната система са: Окончателната оценка по дисциплината се оформя на базата на 

точкова система като максималния брой точки, който студентите могат да получат е 100 

(Таблица 1.). Те се формират от следните дейности: решаване и навременно предаване на 

задачите за самостоятелна работа – 10 точки; активно участие в практическите упражнения и 

защита на задание – 20 точки; писмен доклад за направено наблюдение, анализ и оценка на 

иновативността на наблюдаваната организация – 50 точки; успешна защита на направени 

предложения за иновационна стратегия и политика– 20 точки. 

     Формирането на крайната оценка е на базата на получените точки, като съответствието 

между броя точки и оценката по шестобалната система е дадено в следващата таблица: 

 

                                                                                           Таблица 1. 

Брой точки Оценка по шестобалната система 

0 – 20 Слаб 2 (F) 

20 – 39 Слаб 2 (FX) 

40 – 49 Среден 3,00 (E) 

50 – 59 Среден 3,00 (D) 

60 – 69 Добър 4,00 (C) 

70 – 84 Мн. добър 5,00 (B) 

85 – 100 Отличен 6,00 (A) 

15. Език на преподаване: български 

http://wilderdom.com/research/QualitativeVersusQuantitativeResearch.html
http://www.rea.com/
http://managementhelp.org/businessresearch/index.htm
http://www.sciencebuddies.org/science-fair-projects/project_scientific_method.shtml
http://www.oecd.org/sti/inno/2367580.pdf
http://nsi.bg/
http://www.remedy.bg/Methodologies.html

