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

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: MAN1441
2. Наименование на учебната дисциплина: Социални мрежи в

управлението на бизнеса
3. Вид: по избор
4. Цикъл: първи
5. Година от обучението: първа - четвърта
6. Семестър: втори - четвърти
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора: доц. д-р Галина Момчева
9. Резултати от обучението: Студентите демострират познаване на

социалните мрежи и важността им за развитието на бизнеса и личното им
професоналното им развитие. Разбират ролята на семантичните данни и
технологии.Използват ефективно и ефикасно различни видове социални
мрежи, за да отговорят на бизнес цели и изисквания.Анализират влиянието
на социалният софтуер върху специфична индустрия. Препоръчват и
прилагат подходящ социален софтуер по специфични бизнес изисквания.
Включват приложими трансверзални умения (комуникация, презнтиране,
екипна работа, управление на информацията, разрешаване на проблеми).
Прилагат умения за използване на социални мрежи за целите на
дигиталния маркетинг. Оценяват стратегия за дигитален маркетинг.
Преценяват съвременната роля на платформите за бизнес цели.

10. Начин на осъществяване – директно, дистанционно
11. Предварителни съпътстващи изисквания (ако е приложимо): Обучението

по дисциплината е свързано с развитието на дигиталната компетентност на
студентите за професионални и лични цели.

12. Съдържание на курса:
1. Социални медии и социални мрежи – основни понятия
2. Функционалности и особености на употребата на социални мрежи

(FB, LinkedIn, Twitter, Flickr, YouTube, Instagram, Pinterest, SlideShare, Amazon)
3. Регионални особености при употребата на социални мрежи
4. Жизнен цикъл на социална мрежа
5. Канали за фирмена комуникация и управлението им чрез профили в

социални мрежи
6. Социални мрежи за маркетингови цели
7. Социални мрежи за създаване и разширяване на бизнеса
8. Фолксономии и тагвания. Семантичен уеб
9. Социални платформи (уеб, мобилни) за бизнес цели

13. Препоръчителна или задължителна литература:
1. Върбанов, Р. Бизнес в средата на Web 2.0. СА " Д. А. Ценов ", 2011
2. Момчева, Г. Социални мрежи. Интеграция. ВСУ. 2012



3. Prodromou, Т., Ultimate Guide to LinkedIn for Business, 2015
4. Choudary, S., Platform Revolution: How Networked Markets Are

Transforming the Economy-And How to Make Them Work for You,
2016

14. Планирани дейности за обучение и методи на преподаване: студентите са
ангажирани в активен учебен процес с много практически и изследователски
задачи, задания, проекти в екипи и др.

15. Методи за оценка и критерии: Студентите подготвят и защитават три задания за
изпита. Финалното оценяване се извършва след публично представяне на
подготвените задания.

16. Език на преподаване: български, английски, руски

http://www.amazon.com/Ted-Prodromou/e/B0096SMPFU/ref=dp_byline_cont_book_1
http://www.amazon.com/Sangeet-Paul-Choudary/e/B015F8WY0U/ref=dp_byline_cont_book_1

