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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: MAN 1086
2. Наименование на учебната дисциплина: Иновации в съдебната система
3. Вид: по избор
4. Цикъл: първи
5. Година от обучението: втора - четвърта
6. Семестър: трети - осми
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора: доц. д-р Пламен Цветанов Павлов
9. Резултати от обучението: – запознаване на студентите с предмета, обхвата, съдържанието
и същността на  иновациите и иновационната политика. Формирана е иновационна нагласа
в студентите.
10.Начин на осъществяване: директно
11.Предварителни и съпътстващи изисквания изисквания: Не
12. Съдържание на курса: Учебната дисциплина „Иновации в съдебната система" е

предназначена   за студентите, изучаващи съдебна администрация. Тя е допълваща и
изключително полезна дисциплина, включваща целия цикъл от познания по иновационна
политика, същност на иновациите, стратегии, финансиране и др.

13. Препоръчителна или задължителна литература:
Основна литература:

1. Дамянов, Д. Иновации, Примакс, С., 2009
Допълнителна литература:
1. Антонова Д,, „Възможности за управление на процеса на създаване на нови индустрии",

А-Груп - Русе, 2009
2. Дамянов, Д., Панайотова, Т, - Организация на конкурентния инженеринг в

индустриалните фирми - ТУ – Варна, 2007
14. Планирани дейности за обучение и методи на преподаване: лекции, индивидуални
консултации
15. Методи за оцунка и критерии:

Семестриалният контрол по дисциплината “Иновации в съдебната система” има за цел
постигане както на теоретични  знания, така и придобиване на умения за вземане в областта на
управлението на иновациите.

Основни форми за семестриален контрол по дисциплината са:
• Два теста (оценявани с по 50 т. – 10 въпроса по 5 т. всеки)  по време на лекции след група

от теми.
Дисциплината завършва с изпит. Изпитът е в писмена формата   .

Формиране на крайната оценка по дисциплината
Вид елемент и стойност на оценката точки

Резултат от семестриалния контрол Максимум 100 т. х 0,4 = 40 т. част (А)
Резултат от изпита Максимум 100 т. х 0,6 = 60 т. част (Б)
Крайна оценка ‘Отличен’ А + Б = над 89 т.
Крайна оценка ‘Много добър’ А + Б = 75-88 т.
Крайна оценка ‘Добър’ А + Б = 62-74 т.
Крайна оценка ‘Среден’ А + Б = 50-61 т.
Крайна оценка ‘Слаб’ А + Б = До 49 т.
16. Език на преподаване: български


