
Факултет „Международна икономика и администрация”
Катедра “Информатика и икономика”
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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: INF 1081
2. Наименование на учебната дисциплина: Въведение в бази от данни
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: ас. д-р Веселина  Спасова
9. Резултати от обучението: запознава студентите с принципите на проектиране на

бази от данни и основите на информационните системи за управление на бази от данни,
различните модели за организация на БД, като подробно се изучава релационният модел
и релационната теория за обработка на данните. Детайлно се разглеждат различните
методи за проектиране на информационни системи с БД – E-R модел, нормализация на
схемата на БД. Специално внимание в курса е отделено на методите за работа с
потребителите, особено в периода на изясняване на изискванията към разработваната
система.

10. Начин на осъществяване: директно
11. Предварителни и съпътстващи изисквания: знания и умения по основи но

информационните технологии
12. Съдържание на курса: Основните теми в курса изясняват основните понятия от

теорията на базите данни и системите за управление на бази от данни: релационния
модел, обектния модел, архитектура и езици на СУБД. Подробно се разглеждат методи
за проектиране на схемата на базата данни и използването на UML за нейното описание.

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

1. Ернандес М. "Проектиране на бази от данни", изд. Софтпрес, 2004
2. Кашева, М. и др. „Бази от данни”, Варна, Наука и икономика, 2009
3. Пенева, Ю.,”Бази от данни – 1ч.”, Регалия -6, 2004
4. Фаулър, М., „UML основи: кратко ръководство за стандартния език за обектно
моделиране”, Софтпрес, 2004.

14. Планирани дейности за обучение и методи на преподаване: лекции, лабораторни
упражнения, работа по групи, ситуационни методи, курсова работа, консултации

15. Методи за оценка и критерии: Писмен и устен изпит. В рамките на изпита
студентите разработват две от темите от конспекта и решават задача от проектиране на
схемата на БД. На изпита студентите представят и разработена от тях курсова работа в
рамките на до 5 стандартни страници по избрана от тях и съгласувана с преподавателя
практическа тема за формулиране и  анализ на изискванията и проектиране на БД. При
формирането на крайната оценка съотношението между отделните елементи на изпита е:
30% от курсовата работа, 30% от теоретичната част, 40% от решаването на задача.
Изпипът се счита за неуспешно положен ако който и да е от трите елемента липсва или е
оценен с оценка слаб.

16. Език на преподаване: български, английски
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