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Учебна заетост Форма Хорариум 

Аудиторна 

заетост 

Лекции 30 

Семинарни упражнения  

Практически упражнения (хоспетиране)  

Обща аудиторна заетост 30 

Извънаудиторна 

заетост 

Подготовка на домашни работи  

Контролни работи и подготовка за тях  

Учебен проект  

Самостоятелна работа в библиотека или с интернет 

ресурси 

 

Доклад/Презентация 2 

Подготовка за изпит  
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Обща извънаудиторна заетост 2 

ОБЩА ЗАЕТОСТ  

Кредити аудиторна заетост  

Кредити извънаудиторна заетост  

ОБЩО ЕСТК  

 

№ Формиране на оценката по дисциплината
1
 % от оценката 

1.  Контролни работи  

2.  Участие в час  

3.  Домашни работи   

4.  Учебен проект 100% 

5.  Тестова проверка  

6.  Текуша самостоятелна работа /контролно  

7.  
Workshops {информационно търсене и колективно 

обсъждане на доклади и реферати) 
 

8.    

9.    

10.    

11.  Изпит – практика (решаване на задачи)  

12.  Изпит - теория  

Анотация на учебната дисциплина: 

Учебната дисциплина е изцяло практически ориентирана понеже има за цел 

стартиране на собствен високотехнологичен бизнес. Теорията присъства само в 

степен необходима за да се въведе съответния понятиен апарат и да се формира 

бизнес ориентирано мислене. Темите на отделните лекции показват ясно 

съдържанието на всички най-необходими знания и умения за стартиране на бизнес. 

Лекциите ще бъдат изнасяни по дискусионно ориентиран начин, за да могат 

студентите да участват в тях както при семинарни занятия. Оценката ще се 

формира изцяло на базата на курсов проект, пред комисия в която ще участват 

представители на успешен бизнес и представители на фондове финансиращи 

стартиращи  компании на които ще бъдат предложено да финансират тези най-

добри курсови проекти, които те считат, че може да бъдат финансирани..  

 

 

Предварителни изисквания: 

 

Никакви предварителни знания, само желание за успех. Занятията ще се водят на 

английски с възможно частично обяснение български език. Очаква се част от 

лекциите да бъдат изнесени от гостуващи английски говорещи преподаватели. 

 

 

                                                      
1
 В зависимост от спецификата на учебната дисциплина и изискванията на преподавателя е възможно 

да се добавят необходимите форми, или да се премахнат ненужните.  
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Очаквани резултати: 

Стартиране на собствен високотехнологичен бизнес. 

 

Учебно съдържание  

 

№ Тема: Хорариум 

1 The idea. First thoughts. The challenges of high tech business.  2 

2 How can I make the idea happen. First plans.  2 

3 The business plan. Calculating costs in small enterprises. 2 

4. The Nature of Firm. Sole trader, partnership or limited company? 2 

5. Principles of Business Valuation. 2 

6. Taxation and the new business. Value added tax. 2 

7. Financing and types of finance. 2 

8. Employing people and duties of directors and personal. 2 

9. Insurance and pensions. 2 

10. An introduction to marketing. 2 

11. Risk analysis and risk valuation. 2 

12. Considering cases of successful business. 2 

13. Considering cases of start-up failures. 2 

14. Guest lectures sharing experience of success and failure. 2 

15. Presentation and valuation of student’s projects for starting own 

business. 

2 

 

 

Конспект за изпит 
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