
Факултет: МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА И АДМИНИСТРАЦИЯ
Катедра: АДМИНИСТРАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ
Професионално направление: АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
Специалност: БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ И МЕНИДЖМЪНТ – МЕЖДУНАРОДЕН
БИЗНЕС МЕНИДЖМЪНТ
Образователно-квалификационна степен: БАКАЛАВЪР

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: MAN 1440
2. Наименование на учебната дисциплина:Социални иновации и бизнес
3. Вид: задължителна
4. Цикъл: първи
5. Година от обучението: втора
6. Семестър/ триместър, в който се изучава:: трети
7. Брой кредити: 4,5
8. Име на лектора: проф. д.с.н. Лоретта Парашкевова
9. Резултати от обучението: Целта на курса е даде необходимия инструментариум за

изследване на проявлението на социалните иновации в развитието на социалните
системи в т.ч. цивилизациите, държавите, както и подсистемите като екология, техника
икономика, наука, култура и религия.

10. Начин на осъществяване: директно
11. Предварителни и съпътстващи изисквания: От студентите се очаква да притежават

знания по икономика, социология, управление, иновации, глобализация и др.
12. Съдържание на курса: Дисциплината „Социални иновации и бизнес” предполага

изясняване ролята и значението на социалните иновации на макро равнище. Коментира
се историческа динамика на социалните системи, което позволява прогнозиране на
развитието на цивилизациите и държавите в пространството на XXI век.

13. Препоръчителна или задължителна литература за четене или други образователни
ресурси / инструменти:
Парашкевова, Л. Светът на цивилизациите, том 1 Генезис и динамика на цивилизациите,
Варна, Колор-принт, 2010, 176с.
Парашкевова, Л. Светът на цивилизациите, том 2 Еволюция и динамика на държавата,
Варна, Колор-принт, 2010, 176с.

14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: лекции, самост. работи, научно
есе.

15. Методи за оценка и критерии: Крайната оценка по дисциплината се формира от: текуща
оценка – относително тегло 0.5; оценка от изпита – относително тегло 0.5. Студентите се
информират за текущите оценки на индивидуалните и груповите задачи по време на
аудиторните занятия и консултациите. Текущите оценки се поставят в профила на
преподавателя в eSchool. Крайната оценка по дисциплината се съобщава по време на
изпита. Тя се въвежда и в сайта на ВСУ в „Студентски статус”
(https://student.vfu.bg:8443/index.jsp). Студентът може да се обърне към преподавателя и
по e-mail lparashkevova@gmail.com или на служебния и мобилния телефон, който са
известни чрез електронната поща и сайта на университета.

16. Език на преподаване: български
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