
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 1376
2. Наименование на учебната дисциплина: Колективна интелигентност
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: ас. д-р Веселина Спасова
9. Резултати от обучението: Очакваните резултати от обучението по дисциплината са

придобиване на знания и уменията относно същността, приложението и разработването на
приложения с вградена колективна интелигентност.

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 и SQL, както и познаване
но основите на обектно-ориентираното програмиране; познаване на същността,
архитектурата и принципите на проектиране на релационните бази данни и основните
операции за работа с тях от езика SQL. Студентите трябва да притежават основни знания
и умения за разработване на уеб базирани приложения, да познават основните уеб
технологии.

12.Съдържание на курса: Интелигентни компютърни системи. Системи за управление
на знанието. Web2.0 – специфика, инструменти, приложение при управлението на знания.
Колективна интелигентност. Същност. Биологична основа на колективната
интелигентност. Колективната интелигентност в web среда. Използване на инструменти и
изградане на модули за анализ на данни. Използвани стандарти за съхранение и
извличане. Добавяне на интелигентност към web приложения. Краудсорсинг – същност и
приложение

13.Препоръчителна или задължителна литература за четене или други образователни
ресурси / инструменти: :
- Бакърджиева Т, Web 2.0 при управлението на знания и електронното обучение - София
: Унив. изд. ВСУ Черноризец Храбър, 2011
- Атанасова Т., “Интелигентни компютърни системи”, Варна : Наука и икономика, 2010
- Alag S., Collective Intelligence in action, Manning Publishing, 2009
- Heylighen, F., Collective Intelligence and its Implementation on the Web: algorithms to
develop a collective mental map http://pespmc1.vub.ac.be/Papers/CollectiveWebIntelligence.pdf
- Zara, O., Managing Collective Intelligence. Toward a New Corporate Governance, Axiopole
Publishing, 2004

14.Планирани дейности за обучение и методи на преподаване: Лекции (2 часа на
седмица, 15 седмици). Консултации (2 часа на седмица, 2 седмици. Лабораторна работа (2
часа на седмица, 15 седмици).

15.Методи за оценка и критерии: изпитът е писмен и устен. В рамките на писмения
изпит студентите разработват две от темите от конспекта. При устното изпитване се
задават доуточняващи въпроси по разработваните теми, свързани с пропуските в
писмените работи. Оценката от този изпит представлява 60% от крайната оценка по
дисциплината. Останалите 40% се формират от текущия контрол.

16.Език на преподаване: Български
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