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УЧЕБНА ПРОГРАМА
1. ИЗВАДКИ ОТ УЧЕБНИЯ ПЛАН
Редовно обучение
Код на дисциплината
106100

Аудиторна
Лекции

Форми на
аудиторна работа
Практически занятия
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Упражнения
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Извънаудиторна
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и
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Учебни
практики

Всичко

Други
форми

10
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10
10

5
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10
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2. ВОДЕЩ ДИСЦИПЛИНАТА: ДОЦ. Д-Р ДАРИНА ЗАИМОВА

Водещ упражнения/практически занятия/семинари:

ДОЦ. Д-Р ДАРИНА ЗАИМОВА

48

63

2,5

3. АНОТАЦИЯ
Интердисциплинарността на дисциплината „Интелектуална собственост“ позволява
съвместяване в лекционния материал и упражнения на широк кръг от фундаментални
понятия и теоретични концепции, свързани с бизнеса, икономиката, социалните науки,
предприемаческата инициатива и иновации, право. Актуалността на дисциплината се
определя от водещите стратегически приоритети формулирани в полза на модерното
общество, устойчивият икономически растеж и социална пазарна икономика.
При извеждане на дисциплината са предвидени интерактивни методи на обучение –
беседа, дискусии, мозъчна атака, казус, дебати, делова игра, ролева игра,
ситуационно-познавателни задачи, учебно-тренировъчна форма и др., чрез които се
осъществява връзката «мисъл-действие», теория и практика.
Разработеният курс съдържа 15 часа лекции, 15 часа упражнения
Език на преподаване: български.
4. СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА (като следва да се отрази хорариума)
4.1. АУДИТОРНА ЗАЕТОСТ
4.1.1.
№
1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.

ЛЕКЦИИ (обособяване по раздели, теми и модули)
Тема
Въведение в интелектуалната собственост и защита на
иновациите – икономически аспекти и изключителни
права, използване на патенти и патентна информация за
бизнеса и научно-изследователската дейност
Интелектуалната собственост и работната среда –
взаимоотношения
собственост/
работодател
и
служители/
изследователи/
конфеденциалност.
Търговските марки или интелектуалната собственост
като средство за защита на репутацията на компаниите и
ползи за потребителите.
Права върху интелектуалната собственост.
Функционални
възможности
на
интелектуалната
собственост като актив – иновации и финансови
ограничения, финансови ресурси, заемен и собствен
капитал и интелектуална собственост, иновационни
цикли и финансови потребности.
Използване на интелектуалната собственост като
източник на приходи, управление на интелектуалната
собственост,
изпълнение
на
правото
върху
интелектуална собственост.
Интелектуалната собственост като източник на приходи.
Модели
за
иновация
и
комерсиализация
на
интелектуалната собственост.
Значение
на
интелектуалната
собственост
и

Хорариум
Редовно

Задочно

2

1

1

1

1
1

0,5
1

2

1

1
1

0,5
1

1

1

интегрирането й в бизнес планирането.
9. Комерсиализация на интелектуалната собственост чрез
договори
и
партньорства.
Предприемачество
и
интелектуална собственост.
10. Устойчива икономика и значение на нематериалните
активи. Портфолио на активите. Интелектуалната
собственост като нематериален актив.
11. Идентифициране
и
оценка
стойността
на
интелектуалната собственост – значение, трудности и
контекст.
12. Методи за оценка на интелектуалната собственост –
разходен подход и методи, пазарен подход и методи,
метод на дисконтирания паричен поток, Монте Карло
метод, качествени подходи и методи, ценови подход.
Общо

1

1

1

1

1

0,5

2

0,5

15

10

4.1.2. УПРАЖНЕНИЯ
№

1.

2.

3.

4.

5.
Общо

Тема
Фундаментални икономически проблеми свързани с
интелектуалната
собственост,
защита
на
интелектуалната собственост, защита на поверителна
информация и търговски тайни, патенти и тяхното
бизнес приложение, защита на научния труд, защита
на търговски марки, права върху интелектуалната
собственост.
Активите на интелектуалната собственост – патенти,
ноу-хау, право на публикуване, търговски марки и т.н.,
като съществен компонент при формиране реалната
стойност на бизнеса
Инвестиране в иновативни инициативи и тяхната
икономическа
интерпретация.
Ролята
на
интелектуалната собственост за стимулиране на
инвестициите в научно-изследователската дейност,
финансовите ресурси и възможни алтернативи за
инвестиране в иновационни проекти
Комерсиализацията на интелектуалната собственост и
наличните подходи и механизми за осъществяване на
транзакции и юридически споразумения (лицензии,
договор с трети страни и т.н.).
Методи за оценка на интелектуалната собственост –
разходен подход и методи, пазарен подход и методи,
метод на дисконтирания паричен поток, Монте Карло
метод, качествени подходи и методи, ценови подход.

Хорариум
Редовно

Задочно

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

15

5
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5. ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО
При извеждане на дисциплината са предвидени интерактивни методи на обучение –
беседа, дискусии, мозъчна атака, казус, дебати, делова игра, ролева игра,
ситуационно-познавателни задачи, учебно-тренировъчна форма и др., чрез които се
осъществява връзката «мисъл-действие», теория и практика.
6. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ЗНАНИЯТА НА СТУДЕНТИТЕ
СИСТЕМА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ЗНАНИЯТА НА СТУДЕНТИТЕ
ОКОНЧАТЕЛНАТА ОЦЕНКА ОТ ГОДИШНИЯ ИЗПИТ СЕ ОФОРМЯ ВЪЗ ОСНОВА НА ПОКАЗАНИТЕ
ЗНАНИЯ ОТ:

Крайната оценка се формира по шестобална система, минималната оценка за
успешно приключване на обучението е “Среден (3)”, а спрямо Европейската система
за трансфер на кредити съпоставимостта на оценките е:
Отличен
Много
Добър 4
Среден 3
6
добър 5
A
B
C
D
E
Присъждат се кредити, както е по учебния план

Участие в дискусии
Тестове
Групови задачи
Реферати и екипна разработка
Курсова разработка
Изпит – окончателно оформяне на семестриалната оценка.

Слаб 2
FX
F
Не се присъждат
кредити
20%
15%
25%
40%

Скала за оценка (100%): минимум 60% за изкарване, т.е. Среден 3; 61-73% Добър 4; 74-87% - Много добър 5 и повече от 87% - Отличен 6.
7. КОНСПЕКТ
ДИСЦИПЛИНА "ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ”
Конспект за провеждане на изпит
за редовно и задочно обучение в спец. « ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В
ИКОНОМИКАТА И УПРАВЛЕНИЕТО »
Образователно квалификационна степен: „БАКАЛАВЪР”
1. Въведение в интелектуалната собственост и защита на иновациите –
икономически аспекти и изключителни права, използване на патенти и патентна
информация за бизнеса и научно-изследователската дейност
2. Интелектуалната собственост и работната среда – взаимоотношения
собственост/ работодател и служители/ изследователи/ конфеденциалност.
Търговските марки или интелектуалната собственост като средство за защита
на репутацията на компаниите и ползи за потребителите.
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3. Права върху интелектуалната собственост.
4. Функционални възможности на интелектуалната собственост като актив –
иновации и финансови ограничения, финансови ресурси, заемен и собствен
капитал и интелектуална собственост, иновационни цикли и финансови
потребности.
5. Използване на интелектуалната собственост като източник на приходи,
управление на интелектуалната собственост, изпълнение на правото върху
интелектуална собственост.
6. Интелектуалната собственост като източник на приходи.
7. Модели за иновация и комерсиализация на интелектуалната собственост.
8. Значение на интелектуалната собственост и интегрирането й в бизнес
планирането.
9. Комерсиализация на интелектуалната собственост чрез
партньорства. Предприемачество и интелектуална собственост.

договори

и

10. Устойчива икономика и значение на нематериалните активи. Портфолио на
активите. Интелектуалната собственост като нематериален актив.
11. Идентифициране и оценка стойността на интелектуалната собственост –
значение, трудности и контекст.
12. Методи за оценка на интелектуалната собственост – разходен подход и методи,
пазарен подход и методи, метод на дисконтирания паричен поток, Монте Карло
метод, качествени подходи и методи, ценови подход.
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9. ПРИДОБИТИ УМЕНИЯ В РЕЗУЛТАТ НА ОБУЧЕНИЕТО
В края на изведения курс по “Интелектуална собственост” студентите следва да могат
да обяснят и определят значението на интелектуалната собственост, както и да
разграничат конкретни икономически и социални цели, свързани с интелектуалната
собственост; диференцират различните категории защита на интелектуалната
собственост; идентифицират различните форми на интелектуална собственост, които
са източник на потенциална печалба; идентифицират различните транзакции и
партньорства свързани със защита на интелектуалната собственост; разпознават
ролята на интелектуалната собственост като стратегическо средство за бизнеса, както
и възможните конкурентни предимства.
Съдържанието на лекционния материал обуславя възможността студентите да
формулират значението на интелектуалната собственост и защита на правата върху
нея, да използват интелектуалната собственост като източник на финансови ресурси и
разпознават интелектуалната собственост като възможност да се привлекат
инвестиции, да разграничат отговорните финансови институции и тяхната роля при
управление на интелектуалната собственост, избират възможни финансови
инструменти за инвестиране в интелектуална собственост, прилагат бизнес подходи
при предоставяне на информация на потенциални инвеститори (бизнес план,
законодателна рамка, данъчни облекчения).
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