
Факултет: МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА И АДМИНИСТРАЦИЯ
Катедра: АДМИНИСТРАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ
Професионално направление: АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
Специалност: БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ И МЕНИДЖМЪНТ – МЕЖДУНАРОДЕН
БИЗНЕС МЕНИДЖМЪНТ
Образователно-квалификационна степен: БАКАЛАВЪР

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: INF 1465
2. Наименование на учебната дисциплина: Информатика
3. Вид: задължителна
4. Цикъл: първи
5. Година от обучението: първа
6. Семестър / триместър, в който се изучава: първи
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора: проф. д-р Никола Лютов
9. Резултати от обучението: Развиване на дигитална компетентност на студентите чрез

учебно съдържание, включващо най-новите достижения в областта, съобразено с
тяхната професионална ориентация. Чрез индивидуални и групови креативни задачи,
свързани с професионалното направление, студентите ще усвоят техники и методи за
атрактивно представяне на материали в различни формати.

10. Начин на осъществяване: директно
11. Предварителни и съпътстващи изисквания: знания по информатика и информационни

технологии от средното училище.
12. Съдържание на курса. В курса се разглеждат въпроси в 3 основни направления:

дигитални устройства – хардуер и софтуер, включващи съвременно състояние на
компютърната техника /вкл. мобилни устройства/, тенденции, стандарти,
специализиран софтуер, защита на информацията. В раздела за дигитално съдържание
са представени техники и средства за съвместна работа и споделяне на документи,
информационни системи и технологии във ВСУ и работа с тях В темите за свързан
свят студентите се запознават с компютърни мрежи и мрежови технологии, Интернет
заплахи и правила за защита на информацията и личните данни, софтуерни
технологии за автоматизирана обработка на документи, технологии и средства за
атрактивно презентиране.

13. Препоръчителна или задължителна литература за четене или други образователни
ресурси / инструменти:

• Лютов Н, Ракитина Е., Ракитин И., Информатика, Издателство ВСУ „Черноризец Храбър“,
2012

• Момчева Г. и колектив, Дигитална компетентност, Унив. Издателство ВСУ „Черноризец
Храбър“, 2014

• Електронни ресурси в подкрепа на дигиталната компетентност на  студента,
www.vfu.bg/cs/eStudent

• Боровска П., Компютърни системи, Сиела, София, 2009
• http://www.office2010.bg/
14. Планираните дейности за обучение и методи на преподаване: лекции, упражнения,

консултации, работа по курсова задача.
15. Методи за оценка и критерии: Писмен изпит - онлайн тест - определя 40% от общата

оценка. Курсов проект определя 40% от общата оценка. Оценяване в процеса на
обучение на база участие в лекционни и семинарни форми определя  20% от общата
оценка.

16. Език на преподаване: български, английски


