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1. Код: MAN1242
2. Наименование на учебната дисциплина:

„Дизайн мениджмънт“
3. Вид: факултативна
4. Цикъл : първи
5. Година от обучението: четвърта
6. Семестър / триместър, в който се изучава: седми
7. Брой кредити:  3
8. Име на лектора (и):   доц.д-р Капка Манасиева
9. Резултати от обучението: Очакваните резултати от обучението по тази

дисциплина се свързват с формиране в студентите на научен  и методичен
подход  при реализиране  на управлението на дизайна. Провокиране на
критичното и аналитично мислене на студентите по отношение на
управлението на дизайна – от гледна точка на мениджъра и от гледна
точна на твореца- дизайнер.

10. Начин на осъществяване: директно
11. Предварителни и съпътстващи изисквания (ако е приложимо): няма
12. Съдържание на курса: Запознава студентите с  дизайн мениджмънт

концепциите и идеите както и ежедневните предизвикателства които
срещат дизайн мениджърите в бизнеса- в различните  дизайн
направления. Цели разбиране на дизайн мениджмънта и спецификата на
съвременните подходи при управление  на дизайн процеси и продукти.

13. Препоръчителна или задължителна литература за четене или други
образователни ресурси / инструменти:

 https://www.academia.edu/469897/The_Handbook_of_Design_Management?a
uto=download

 Hetzel, Patrick. 1993. "Design management et constitution de l'offre", Thése
Doctorat Sciences de Gestion, Université Jean Moulin Lyon 3.

 Kicherer, S. 1990. Olivetti: A Study of the Corporate Management of Design,
Trefoil Publications.

 Topalian, Alan. 1980. The Management of Design Projects. Associated
Business Press.

 Oakley, Mark (1984). Managing Product Design. London: Littlehampton Book
Services Ltd. pp. 8ff. ISBN 978-0-297-78442-5.



 Vitrac, Jean-Pierre. 1994. Comment gagner de nouveaux marchés par le design
industriel, Paris, Editions l'Usine Nouvelle.

 Oakley, Ed. 1990. Design Management: A Handbook of Issues and Methods,
Oxford: Basil Blackwell.

 Design Business Association, 1990–1991, "Why It Pays to Invest in Good
Design", by Vicky Sargent, Chief Executive DBA,Marketing Director
International.

14. Планираните дейности за обучение и методи на преподаване: Студентите
трябва да разработят курсова задача по зададена от преподавателя тема,
съобразно съдържанието на учебната дисциплина. Курсовата задача е
групова, част от извънаудиторната заетост на студентите и се консултира
от преподавателя.

15. Методи за оценка и критерии: В края на семестъра се оформя текуща
оценка формирана от оценките върху курсовата задача. Текущата оценка
формира 30 % от общата оценка по дисциплината. Изпита е върху въпрос
от конспекта- писмен и устна защита на знанията. Продължителността на
етапа – писмен изпит е 2 часа.

16. Език на преподаване:   български


