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АНОТАЦИЯ 

НА ОБУЧЕНИЕ  В УМЕНИЯ ЗА УСПЕШНО КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ 

 ТЕМА: ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ УМЕНИЯ 

 

Обучението е предназначено за студенти от Софийския университет „Св. Климент Охридски“. 

То е част от поредицата допълнителни обучения, които разширяват и надграждат обучението, 

които студентите получават в избраните от тях специалности и професионални направления. 

Обучението се организира по инициатива на Студентския клуб, създаден в рамките на проект 

„МОДЕРН-А“. 

Обучението в предприемачество ще помогне за развитие умения, които улесняват бъдещата 

кариерната реализация на студентите. 

Курсът по предприемачески умения е структуриран около най-съвременните разбирания за 

предприемачите и предприемачеството, като: 

 П. Дракър: предприемачеството е дисциплината на 21 век. „Предприемачът 

максимизира възможностите.“ „Предприемачът винаги търси промяната, реагира на 

нея и я използва като възможност.“ 

 Жан Батист Сей: „…предприемачът прехвърля ресурси от сфери с по-ниска 

производителност и печалба към сфери с по-висока производителност и печалба.“ 

 Й. Шумпетер: „Предприемачът е иноватор и прилага неизползвани технологии…“ 

 Р. Ронстейт: Предприемачеството е динамичен процес, който създава нарастващо 

богатство. 

 Джордж Гилдър: Предприемачите са новатори, които предизвикват търсене. Те 

създават пазари, капитал, възможности и нови технологии; търсят уникалния 

продукт, пазарния пробив, изненадващата нова характеристика или новия дизайн; 

променят техническите граници и моделират обществените желания; създават 

богатство и работни места; те са изключение от правилото, че фирмите трябва да се 

ръководят от пазара, защото те самите водят пазара. 

Обучението в курса ще помогне на студентите да си отговорят на следните въпроси: 
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 Кой е предприемач? Какво е предприемачество? 

 Иновациите – сърцето на предприемачеството. 

 Кои са факторите на предприемаческия успех? Кои са силните ми страни и 

ограничения? Какво трябва да развия, за да засиля шансовете си за успех? 

 Как да развием своята предприемаческа идея – бизнес модел – бизнес план – 

проверка на ценността на продукта. 

 Как да анализираме средата: пазар; целеви групи; потенциални и реални клиенти; 

 Къде да търсим ресурси и подкрепа? 

 Как да вземаме добри предприемачески решения? 

 Какви рискове поемаме? Как да ги минимизираме и управляваме? 

 

Обучението е изцяло практически ориентирано. То включва казуси, симулации, игри, дискусии 

с успели предприемачи, които споделят своя опит, както и срещи със създатели на стартъпи.  

Продължителност на обучението: 40 учебни часа, присъствена форма. 

Занятията се  провеждат в групи от по 10 студенти. 

Участието на студентите е доброволно. Групите се формират на база заявен интерес от 

студенти чрез попълване на регистрационна форма. 
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