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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: MAN 1430
2. Наименование на учебната дисциплина: Краудсорсинг и краудфъндинг
3. Вид: по избор
4. Цикъл: първи
5. Година от обучението: втора- четвърта
6. Семестър: трети - осми
7. Брой кредити: 3
8. Име на лекторите: проф.д-р Павел Павлов, доц. д-р Светла Михалева
9. Резултати от обучението: с изучаването на курса студентите трябва да придобият

знания и умения с основните въпроси в развитието на бизнеса - краудсорсинг и
краудфъндинг.

10. Начин на осъществяване- директно
11. Предварителни съпътстващи изисквания: Дисциплината е от задължителните

учебни дисциплини и е свързана с други основни дисциплини, като: Маркетинг,
Социология, Мениджмънт на малкия и средния бизнес, Финанси и други.

12. Съдържание на курса: Целта на курса е студентите да се запознаят с основни
въпроси за нови направления в развитието на бизнеса – краудсорсинга и
краудфъндинга. Привлекателността на тези направения се явява в приложението
им не само в бизнеса, но и в публичния сектор за обогатявне взамиодействието
им с гражданското общество.

13. Препоръчителна или задължителна литература:
• Джефф Хау Краудсорсинг. Коллективный разум как инструмент развития

бизнеса = Crowdsourcing: Why the Power of the Crowd is Driving the Future of
Business. — М.: «Альпина Паблишер», 2012. — 288 с. — ISBN 978-5-9614-1889-7

• Бет Новек Wiki-правительство. Как технологии могут сделать власть лучше,
демократию — сильнее, а граждан — влиятельнее = Wiki Government: How
Technology Can Make Government Better, Democracy Stronger, and Citizens More
Powerful. — М.: Альпина Паблишер, 2012. — 292 с. — ISBN 978-5-9614-1927-6

• Кашапов, Радиф. Сеть в помощь! Что такое краудфандинг и каковы его
перспективы в России. . Архивировано из первоисточника 23 ноября 2012.

• Wired Magazine - Issue 14.06 - June 2006,
http://www.wired.com/wired/archive/14.06/crowds_pr.html

• http://www.crowdsourcing.org
14. Планирани дейности за обучение и методи на преподаване: методите използвани

в процеса на обучението са разнообразни – от теоретично поднасяне на
лекционния материал, до екипна работа, решаване на практически и тестови
задачи, казуси, разработване на курсов проект и др.

15. Методи за оценка и критерии: писмен изпит
16. Език на преподаване: български

https://ru.wikipedia.org/wiki/???????_????????_(????????????)
https://ru.wikipedia.org/wiki/?????????:?????????_????/9785961418897
https://ru.wikipedia.org/wiki/?????????:?????????_????/9785961419276
http://www.chaskor.ru/article/set_v_pomoshch_22881
http://www.chaskor.ru/article/set_v_pomoshch_22881
http://www.webcitation.org/6CNgfaG0j
http://www.wired.com/wired/archive/14.06/crowds_pr.html
http://www.crowdsourcing.org/



