
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 1489
2. Наименование на учебната дисциплина: Аутсорсинг в IT индустрията
3. Вид: факултативнa
4. Цикъл: първи
5. Година от обучението: трета - четвърта
6. Семестър/триместър, в който се изучава: пети - осми
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора: доц. д-р Александра Парашкевова
9. Резултати от обучението: усвоени знания за същността на аутсорсинга, умения за

оценка на необходимостта от преход към аутсорсинг на задачи, дейности, процеси,
функции, умения за разработване на аутсорсингов план, компетенции за избор на
аутсорсер и управление на взаимоотношенията при реализация на аутсорсинга в
дейността на съвременните организации.

10. Начин на осъществяване: директно
11. Предварителни и съпътстващи изисквания: от студентите се очаква да притежават

знания по предприемачество, мениджмънт, чужд език.
12. Съдържание на курса: изучават се базови подходи за приложение на аутсорсинга

като цяло в практиката на съвременните фирми, и на IT аусторсинга, в частност.
13. Препоръчителна или задължителна литература за четене или други образователни

ресурси / инструменти: :
Основна литература:

- Парашкевова Л., А. Парашкевова Аутсорсинг (Outsourcing). Колор принт.
ISBN 978-954-760-168-0. Варна. 2008.

- Парашкевова Л., А. Парашкевова Ръководство по аутсорсинг. Колор-принт.
ISBN 978-954-760-187-1. Варна 2009.

Допълнителна литература:
- Моисеева, Н. Аутсорсинг в развитии делового партнерства. Москва:

Финансы и статистика, 2010.
14. Планирани дейности за обучение и методи на преподаване: : лекции, самостоятелна

и екипна работа по проблеми на теорията и практиката.
15. Методи за оценка и критерии: Крайната оценка по дисциплината се формира от:

текуща оценка – относително тегло 0.5; оценка от изпита – относително тегло 0.5.
И текущата, и финалната оценки се формират като средно аритметично на следните
компоненти: изпълнени теоретични задания, изпълнени практически задания.
Студентите се информират за текущите оценки от индивидуалните и груповите
задачи по време на лекции и консултации. Текущите оценки се оповестяват от
преподавателя преди датата на изпита по отработените механизми за обратна
връзка. Студентът може да се информира за мотивите, обусловили оценката му в
деня на изпита, преди окончателното й администриране. Изпитът се провежда в
писмена форма (тест с отворени и/или затворени въпроси). Допуска се и устен
изпит за формиране на окончателната оценка.

16. Език на преподаване: български
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