
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 1305
2. Наименование на учебната дисциплина: Въведение в компютърните науки
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 инж. Николай Лютов
9. Резултати от обучението:
10. Начин на осъществяване: директно
11. Предварителни и съпътстващи изисквания: Базови познания по компютърна
грамотност
12. Съдържание на курса: Представяне на информацията в компютрите - бройни
системи, файлова структура; принципи на работа и характеристики на компютъра и
компютърните системи; операционни системи - видове, принцип на работа,
настройки в Windows; мобилни устройства, таблети, възможности, тенденции,
локални компютърни мрежи - вкл. топология и технически средства за
изграждането им; глобални компютърни мрежи, вкл. Интернет - протоколи, услуги,
социални мрежи; облачни технологии; мултимедийни компютърни системи -
параметри на хардуера, програмно осигуряване за мултимедийна обработка на
информацията, в т. ч. Макинтош; възможности за документооборот в
компютърните системи
13. Препоръчителна или задължителна литература за четене или други
образователни ресурси / инструменти:

1) Боровска П., Компютърни системи, Сиела, София, 2009
2) Данев А., Иванка Могилкова И. и др., Икономическа информатика, Том първи,

Том втори, Мартилен, 2011
3) Колисниченко Д., Windows 8 - Самоучител Асеневци,2013
4) Лютов Н., Ракитина Е., Ракитин В., Информатика, Варна 2011
5) Михайлов И., Ецилопедичен речник: Информационни системи и технологии,

2010
6) Geeks On Call. Компютърна сигурност и защита, "АлексСофт", София, 2006.
7) Andrew S. Таненбаум Компютърни мрежи Prentice Hall,2002

14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване:
Лекции - 2 часа на седмица, 15 седмици; Консултации - 2 часа на седмица, 15

седмици
15. Методи и критерии на оценяване: Писмени и устни изпити: тест или писмен
изпит - формира 40% от оценката; устен изпит - формира 60% от оценката
16. Език на преподаване: български

http://www.book.store.bg/c/p-l/m-903/martilen.html
http://www.book.store.bg/c/p-l/m-686/asenevci.html
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=bg&prev=/search%3Fq%3Dcomputer%2Bbooks%26start%3D10%26sa%3DN%26biw%3D1080%26bih%3D619&rurl=translate.google.bg&sl=en&u=http://www.goodreads.com/author/show/96575.Andrew_S_Tanenbaum&usg=ALkJrhhC-_4zxl-d5fWoCDhJiUUMtVM4sg
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