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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: INF1466
2. Наименование на учебната дисциплина: Информационни и резервационни системи в туризма
3. Вид: задължителна
4. Цикъл: първи
5. Година от обучението: втора
6. Семестър/ триместър, в който се изучава: трети
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора: доц.д-р Мария Брусева, проф. Николай Лютов
9. Резултати от обучението: Обучението в курса има за цел бъдещите участници в туристическия
бизнес да се запознаят с възможностите и основните предимствата на информационните и
резервационните системи, от които могат да се възползват, а именно: по-добра комуникация с
клиента (позволяват гъвкава употреба на различните комуникационни и информационни канали
посредством разнообразен избор на технологии и дизайн); концентрация на услугите във веригите и
курортите (различните туристически обекти се свързват чрез информационни масиви); предоставяне
на услуги в реално време (информация, резервация и продажби);.осигуряване на динамично развитие
на туристическите продукти; предоставяне на мощен маркетингов инструмент с комуникационна
функционалност, с който могат да се правят промоции и дистрибуция на туристически продукти ,
както и форми за обратна връзка с клиентите; осигуряване на мобилност на персонала (притежават
вградени средства за интерактивно обучение на различните групи от потребители); предоставяне на
възможност за въвеждане на богата информация за туристическата дестинация като цяло и за
отделните туристически обекти, както и инструменти за селекция и сравнение на желания продукт по
редица критерии – качество, цени, допълнителни услуги и др.
10.Начин на осъществяване: директно, дистанционно.
11.Предварителни и съпътстващи изисквания: Изискват се общи познания по Информатика и
Информационни технологии, които студентите придобиват в базовия модул на бакалавърския курс на
обучение.
12. Съдържание на курса: В лекционния материал ше бъдат застъпени следните теми: Същност,
структура, организация и видове ИС. Системен подход. Компютърни (КИС) и комуникационни
информационни системи (КмИС). Развитие на KИС. Място на информационната система в туризма.
Информационни системи на туристическо предприятие. Съставни части – Back office, Front office,
Tourist manager и др. ИС за управление на хотелски комплекс
13.Препоръчителна или задължителна литература за четене или други образователни ресурси/
инструменти:

1. Александър Геров , Управленски информационни системи в туризма, НБУ, 2008
2. Тончев, Ц., “Технология на допълнителните услуги в туризма”, Тилия, 2000 г.
3. Станчев, Ю, „Основи на анализа и проектирането на информационни системи” Военно

издателство, София, 2000
4. Тужаров Х. И С. Калчев – Информационни системи – анализ и проектиране, ПИК, В. Търново,

1999

http://www.pe-bg.com/?cid=3&where=author&search_q=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8A%D1%80+%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2


5. Къртис Греъм - Бизнес-информационни системи, ИК “Иван Вазов”, София, 1995
14. Планираните дейности за обучение и методи на преподаване: По време на курса магистрантите,
освен курса лекции имат и лабораторни упражнения, по време на които се запознават и апробират
масово разпространените ИС в туризма
15.Методи за оценка и критерии: По време на курса се провежда контролна работа под формата на
тестово изпитване. Магистрантите подготвят курсова задача в края на курса, която трябвя да защитят
успешно на изпита. Крайната оценка се оформя от резултата от контролната работа, оценката от
курсовата работа и оценката от теста проведен в деня на изпита.
16. Език на преподаване: български, руски и английски.
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