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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС  

 

 1. Наименование на курса: Бизнес информационни системи 

 2. Код на курса: 23.2.2.0.11 

 3. Вид на курса: избираем 

 4. Ниво: магистър 

5. Година на изучаване: първа 

6. Семестър: втори 

7. Брой кредити: 4,5 

8. Име на лектора: проф. д-р Светослав Димков 

9. Резултати от обучението за дисциплината – усвоени знания, умения, компетенции 

(цели):  

Студентите, приключили обучението си по дисциплината, трябва да придобият: 

Основни знания: информационно подпомагане на управлението на дейността, 

съобразено със спецификата на дейността на конкретни организации. 

Практически умения: използване на приложен софтуер за реализиране на практика 

на работни решения за управление на бизнес организации от сферата на 

телекомуникациите, съобразени със спецификата на дейността на конкретни организации, 

предоставящи технологично базирани услуги.  

Целта на курса е да даде на студентите в систематизиран вид познания и 

практически умения, необходими за проектиране и прилагане на решения за изграждане на 

бизнес информационни системи. Особено внимание се обръща на управленския аспект – 

вземане на решения, планиране на ресурси, управление на качеството, оптимизиране на 

процеси и др. 

 

10. Начин на преподаване: лекции и практически упражнения 

 

11.Предварителни изисквания:  

Необходими предварителни знания по дисциплините: „Информационни технологии”, 

„Бази от данни в телекомуникациите”  

 

12. Съдържание на курса (анотация):  

В дисциплината  се разглеждат методи за управление на бизнес организации от 

сферата на телекомуникациите. Засягат се важни въпроси от областта на 

информационното подпомагане на управленския процес. В раздел „Информационно 

осигуряване на управленския процес” се разглеждат въпроси като: Характеристики на 

съвременната бизнес среда; Характеристики на съвременните бизнес организации; 

Характеристики на системата за управление; Вземане на управленски решения; 

Информацията в цикъла на управление и др. 

В раздел „Същност, характеристики и елементи на управленските информационни 

системи” се разглеждат въпроси като: Управленска информация и информационен 

мениджмънт; ИТ звена в бизнес организациите; Операционни информационни системи; 

Мениджърски информационни системи; Асистиращи информационни системи; 

Познавателни информационни системи; Офис автоматизиращи системи; Топмениджърски 

информационни системи и др. 

 

  



13. Библиография (препоръчителна или задължителна литература)  

Основна литература: 

 Димков, С., Информационни системи за мениджмънт, Учебник, Авангард Прима, 

2014, ISBN 978-619-160-390-9. 

 

Допълнителна литература: 

 Ellis, C. A., & Naffah, N. (2012). Design of office information systems. Springer 

Publishing Company, Incorporated. 

 Sauter, V. L. (2011). Decision Support Systems for business intelligence. John Wiley & 

Sons. 

 

14. Методи и критерии на оценяване:  

 Дисциплината завършва с текуща оценка. Постигането на поставената цел на 

обучението по учебната дисциплина се осъществява чрез две контролни работи, 

провеждани в средата и  края на семестъра. 

 Изисквания при формиране на оценката по шестобалната система 

Оценяването на знанията се извършва по точкова система. Контролните имат 

формата на тест, който включва три части: 10 истинни или грешни твърдения (да/не); 10 

затворени въпроса с един верен отговор; два отворени въпроса (дефиниция и кратко 

определение), по един от лекциите и упражненията. Верен отговор в първата част носи 

една точка; верен отговор във втората част носи 2 точки; завършена дефиниция в 

третата част – 5 точки; завършено определение в третата част – 5 точки; непълна 

дефиниция в третата част – 3 точки; непълно определение в третата част – 3 точки; 

вярна информация в дефиницията в третата част – 2 точки; вярна информация в 

определението в третата част – 2 точки; Отличен (6) на курсовата работа – 12 точки; 

Много добър (5) на курсовата работа – 10 точки; Добър(4) на курсовата работа – 8 точки; 

Среден (3) на курсовата работа – 6 точки. 

Отличен (6) - за много добро познаване на информационните източници, задълбочено 

овладени ключови и допълнителни знания и умения, осмислено и правилно разбиране на 

материята, умения за решаване на сложни задачи, собствено мислене и аргументиране. 

Получава се при 41-50 точки от теста. 

Мн.добър (5) - за много добре овладени ключови и допълнителни знания, осмислено и 

правилно разбиране на материята, умения за прилагане на наученото при сложни казуси и 

задачи. Получава се при 36-40 точки от теста. 

Добър (4) - за овладени ключови и допълнителни знания за решаване на казуси и 

задачи, но без да ги развие до самостоятелно мислене. Получава се при 31-35 точки от 

теста. 

Среден (3) - за овладени ключови знания и решения на прости задачи. Получава се при 

26-30 точки от теста. 

 Формиране на крайната оценка 

Крайната оценка се формира като средна стойност от оценките от двете 

проведени контролни работи. 

 

 15. Език на преподаване: български 

 


