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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС  

 

 1. Наименование на курса: ОСНОВИ НА ИНФОРМАТИКАТА 

 2. Код на курса: 00.1.1.1.03 

 3. Вид на курса: задължителен 

 4. Ниво: професионален бакалавър 

5. Година на изучаване: първа 

6. Семестър: първи 

7. Брой кредити: 5 

 8. Име на лектора: доц. д-р Красимира М. Иванова 

 9. Резултати от обучението за дисциплината:  

 Целта на дисциплината е да даде на студентите в систематизиран вид основни 

познания в областта на информатиката (компютърните науки), теория на 

алгоритмите и алгоритмизацията на изчислителните процедури. Студентите, 

приключили обучението си по дисциплината, трябва да умеят да алгоритмизират (и 

представят във вид на блок-схеми) процедури за числено решаване на математически 

задачи. 

Основни знания за това как да се прилагат информационните технологии в бизнеса. 

     Практически умения за ефективно използване на информационните технологии в 

различни области на бизнеса. 

     Компетенции: След приключване на курса студентите трябва да са усвоили адекватни 

знания за приложение на информационните технологии в бизнеса. 

    10.Начин на преподаване: лекции и практически упражнения. 

    11.Предварителни изисквания: 

Студентите следва да имат задълбочени познания в областа на информатиката 

придобити от гимназиалния курс на обучение. От съществено значение са знанията 

придобити по дисциплините висша математика, основи на електрониката, включени в 

учебния план на специалността. 

12. Съдържание на курса:  

     В раздел I, „Информация. Кодиране на информацията“, се разглеждат основите на 

информационното моделиране и кодиране на информацията. Раздел II, „Логически основи 

на информатиката“, е посветен на логическите основи на информатиката и някои важни 

въпроси от областта на алгоритмизацията. Раздел III, „Компютърни системи“, засяга  

някои въпроси, свързани с компютърните системи. В раздел IV, „Алгоритмизация на 

изчислителни процедури“, се разглежда алгоритмизация на изчислителни процедури, 

свързани с числени методи. 

     13. Библиография:  

     Основна литература: 

1. Толева-Стоименова, С., Бойчева, С. Теоретични основи на информатиката, С., 2014. 

2. Алтъпармаков, И. Увод в информатиката: увод в информатиката с използване на 

елементи от функционалното и обектно ориентираното програмиране, С., 2017. 

3. Дачев, П. и др. Бизнес информатика : учебно пособие, В. Търново, 2016. 

 

 



 

    Допълнителна литература: 

1. Боянов, Л. и др. Компютърни мрежи и телекомуникации, С., 2014. 

2. Върбанов, Р. и др. Бизнес информатика, С., 2014. 

 

    14. Методи и критерии на оценяване:  

    Окончателната оценка по дисциплината се оформя на базата на точкова система като 

максималния брой точки, който студентите могат да получат е 100. Те се формират от 

следните дейности: успешно представяне на писмения и устен изпит – 100 точки (Таблица 

1.). 

 

                                                                                           Таблица 1. 

Брой точки Оценка по шестобалната система 

0 – 20 Слаб 2 (F) 

20 – 39 Слаб 2 (FX) 

40 – 49 Среден 3.00 (E) 

50 – 59 Среден 3.00 (D) 

60 – 69 Добър 4.00 (C) 

70 – 84 Мн. добър 5.00 (B) 

85 – 100 Отличен 6.00 (A) 

 

   15. Език на преподаване: български 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


