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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: INF 1348
2. Наименование на учебната дисциплина: Бизнес системи и технологии за управление
на знанието
3. Вид: избираема
4. Цикъл: първи
5. Година от обучението: трета-четвърта
6. Семестър/триместър, в който се изучава: пети-осми
7. Брой кредити: 6
8. Име на лектора: проф. д-р Теодора Бакърджиева
9. Резултати от обучението: Студентите се запознават с основните, правила и

инструменти за бизнес системи и технологии за управление на знанието, като: BPM, ERP,
CRM и др. Този курс цели да запълни липса на умения за прилагане на инструментариума
на УЗ. Студентите се запознават със създаденит практики и средства за управление на
знанието в големите организации.

10.Начин на осъществяване: директно
11.Предварителни и съпътстващи изисквания: За усвояване на дисциплината са

необходими общи познания по информатика и информационни технологии.
Дисциплината «Бизнес системи и технологии за управление на знанието» се явява
надграждаща на предходните компютърни дисциплини, които се изучават в първи и втори
курс.

12.Съдържание на курса: Знание и управление на знанието. Система за управление на
знания. Основополагащи концепции и модели за УЗ. Циклични процеси на знанието в УЗ.
Потенциални методи и инструменти за управление на знанието. Web 2.0 - Wiki, блогове,
RSS, социални мрежи. Web 3.0 и УЗ. Oценяване на управлението на знанието. Ползи и
предизвикателства при управлението на знанието. Бариери при внедряване на УЗ. Подход
към УЗ, базиран на  социалния софтуер. Приложение на УЗ във фирмена среда

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

- Бакърджиева Т., Web 2.0 при управлението на знания и електронното обучение, ВСУ
„Черноризец Храбър”, Университетско издателство, 2011

- Бакърджиева Т. Електронен бизнес - технологии и мрежи, Варна, Унив. изд., ВСУ
"Черноризец Храбър", 2006.

- http://www4u.search.bg
- https://eschool.vfu.bg/course/view.php?id=6
14.Планирани дейности за обучение и методи на преподаване: Лекции: (2 часа на

седмица, 15 седмици).  Консултации (конвенционални форми или условия за
индивидуални консултации) (2 часа на седмица, 5 седмици).  Групови семинари и работни
срещи:  (2 часа на седмица, 15 седмици). Проекти и изследователска работа (3 часа на
седмица,  5 седмици)

15.Методи за оценка и критерии: изпит с електронен тест. По време на обучението
студентите имат възможност да презентират разработки по избрана от тях тема от
конспекта пред аудиторията. Цялостната оценка се оформя и от подготовка и защита на
курсов проект на тема «Бизнес системи и технологии за управление на знанието»
Успешно представяне на тема пред аудиторията определя 20% от общата оценка от
изпита, тестът определя 40% и защитата на курсовия проект дава 40%.

16.Език на преподаване: Български
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