
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 1311
2. Наименование на учебната дисциплина: ИТ средства за анализ на данни
3. Вид: задължителна
4. Цикъл: първи
5. Година от обучението: първа
6. Семестър/триместър, в който се изучава: втори
7. Брой кредити: 4,5
8. Име на лектора: доц. д-р Мария Брусева
9. Резултати от обучението: Запознаване с методите за събиране и анализ на данни,

използване на възможностите на MS Excel и създаване на презентации, използване на
Интернет.

10.Начин на осъществяване: директно
11.Предварителни и съпътстващи изисквания: Базови познания по компютърна

грамотност, получени в средното училище. Познания, придобити в курса “Въведение в
компютърните науки”.

12. Съдържание на курса: Запознаване с методите за събиране и анализ на данни,
използване на възможностите на MS Excel за решаване на конкретни задачи в т.ч. работа с
формули, филтри, графики, създаване и работа с макроси, обмен на данни между програмите
на MsOffice, придобиване на знания и умения за формулиране и създаване на презентации,
запознаване с характеристиките на компютърните мрежи, използване на Интернет за
публикуване и търсене на информация.

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

• Боровска П., Компютърни системи, Сиела, София, 2009
• Илиев Г.,Атамян Д., Мрежи за данни и интернет комуникации, Нови знания, 2009
• Кокс Джойс, Джоун П., Microsoft Office Word 2007, СофтПрес, София, 2007.
• Кокс Джойс, Къртис Ф., Стийв Л., Microsoft Office System 2007 - стъпка по стъпка,

Софтпрес, София, 2007.
• Попова, П. и др. Информатика, Акад. изд. Ценов, Свищов, 2006
• Онков К., Информационни системи, Акад.Изд. на Аграрен У-тет, Пловдив,2008
• Таненбаум, Компютърни мрежи, Prentice Hall, 2002
• Тужаров Хр., Информатика, С, 2007
• Уонг Уолъс, Office 2010 for Dummies Асеневци, 2012
• http://www.office2010.bg/

14. Планирани дейности за обучение и методи на преподаване: Лекции (1 час на
седмица, 15 седмици). Консултации (1 час на седмица, 15 седмици). Лабораторна работа (2
часа на седмица, 15 седмици). Методи за неприсъствено обучение (on-line консултации)

15. Методи за оценка и критерии: защита на курсова работа. Студентите изготвят по
задание курсова работа с използване на MS Excel и Power Point. Тя формира 40% от общата
оценка. Курсовата работа се защитава на консултации преди изпитната сесия. присъствието
и активната работа по време на упражнения и резултатите от контролна работа формират
10% от оценката. Независимо от оценяването на курсова работа и участие по време на
занятия, изпитът е успешно издържан, само ако резултатът от теста надвишава 40% от общия
брой точки и успешно е защитена курсовата работа.

16. Език на преподаване: Български

http://www.book.store.bg/c/p-l/m-681/novi-znania.html
http://www.book.store.bg/c/p-l/m-686/asenevci.html
http://www.office2010.bg/MicrosoftWord.aspx
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