
Факултет „Международна икономика и администрация”
Катедра “Информатика и икономика”
Професионално направление: “Информатика и компютърни науки”
Специалност: “Информатика”
Образователно-квалификационна степен: “бакалавър”

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: INF 1293
2. Наименование на учебната дисциплина: Бази от данни и SQL
3. Вид: задължителна
4. Цикъл: първи
5. Година от обучението: втора
6. Семестър/триместър, в който се изучава: трети
7. Брой кредити: 4,5
8. Име на лектора: ас. д-р Веселина Спасова
9. Резултати от обучението: задълбочаване на познанията и уменията в областта на
проектиране и програмиране на информационни системи с бази от данни в посока
използване на езика SQL, както и запознаване със съвременни технологии, използващи
бази от данни.
10.Начин на осъществяване: директно
11.Предварителни и съпътстващи изисквания: Необходими са предварителни основни
знания по бази данни, системи за управление на бази от данни, както и познаване на
основите на обектно-ориентираното програмиране; познаване на същността,
архитектурата и принципите на проектиране на релационните БД и основните операции
за работа с тях.

12. Съдържание на курса: Разпределени бази от данни и архитектура Клиент-сървър, SQL
– обхват и приложимост, форми на SQL, дефиниране на таблици и задаване на
ограничения с DML, семантични данни, семантично моделиране, онтологии, SPARQL и
др.
13. Препоръчителна или задължителна литература за четене или други образователни
ресурси / инструменти:

1. Грубер, Мартин. Mastering SQL (Професионално издание). “СофтПрес
ООД”, 2005

2. Ернандес М. "Проектиране на бази от данни", изд. Софтпрес, 2004
3. Пенева Ю., Г. Тупаров, “Бази от данни – 2 част”, изд. Регалия6, София, 2004
4. Станчев, В. SQL & JDBC. ВСУ “Черноризец Храбър”, 2007
5. Rockoff L., The Language of SQL: How to Access Data in Relational Databases,

Coarse Technology, 2011SQL (В лесни стъпки). Издателство “СофтПрес ООД”, 2005
14. Планирани дейности за обучение и методи на преподаване: Лекции (1 час на седмица,
15 седмици). Консултации (конвенционални форми или условия за индивидуални
консултации) (1 час на седмица, 15 седмици). Лабораторна работа (2 часа на седмица, 15
седмици). Методи за неприсъствено обучение (on-line консултации – перманентно през
семестъра)
15. Методи за оценка и критерии: Писмени и устни изпити – изпитът е писмен и устен. В
рамките на писмения изпит студентите решават практически тест и отговарят на кратки
теоретични въпроси. При устното изпитване се защитават описаните решения и се
коментират от гледна точка на пълнота на решението и ефективност. Оценката от този
изпит представлява 60% от крайната оценка по дисциплината. Останалите 40% се
формират от текущия контрол (домашни и курсови работи)
16. Език на преподаване: Български

http://www.amazon.com/Larry-Rockoff/e/B003NZFL6C/ref=ntt_athr_dp_pel_1
http://www.amazon.com/Language-SQL-Access-Relational-Databases/dp/143545751X/ref=sr_1_6?s=books&ie=UTF8&qid=1327579139&sr=1-6
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