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1. Наименование на курса: ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИТЕ
УСЛУГИ
2. Код на курса: 02.1.3.4.17
3. Вид на курса: задължителен
4. Ниво: професионален бакалавър
5. Година на изучаване: втора
6. Семестър: трети
7. Брой кредити: 6
8. Име на лектора: доц. д-р Ивайло Стоянов
9. Резултати от обучението за дисциплината:
Целта на курса е да даде на студентите в систематизиран вид знания по развитието и
организацията на съвременните електронни съобщителни услуги, разглеждат особеностите
на електронните съобщителни услуги като продукт и структурата на комуникационния
процес. Студентите се запознават с видовете бизнес процеси, протичащи в организациите от
сферата на електронните съобщения и жизнения цикъл на електронните съобщителни
услуги.
Основни знания за организацията на телекомуникационните услуги.
Практически умения за електронните съобщителни услуги като продукт и структурата на
комуникационния процес.
Компетенции: След приключване на курса студентите трябва да са придобили умения за
технологичната база на бизнес процесите в телекомуникациите и да разбират особеностите
при практическото им осъществяване.
10.Начин на преподаване: лекции и семинарни упражнения.
11.Предварителни изисквания:
От важно значение са знанията придобити по дисциплините основи на
телекомуникациите, информационни технологии и бази от данни, включени в учебния план
на специалността.
12. Съдържание на курса:
В раздел I, „Основни характеристики и специфики на електронните съобщителни
услуги“, се разглеждат комуникационните процеси; електронните съобщителни услуги
като продукт; основни характеристики и специфики на електронни съобщителни услуги.
Раздел II, „Организация на процеса по предоставяне на електронни съобщителни услуги“,
засяга въпроси от областта на реинженеринга на бизнес процеси и специфика в
съобщенията; Реализация и управление на бизнес процеси; Нива на бизнес процесите в
еТОМ модела; Информационно осигуряване при предоставяне на електронни съобщителни
услуги; Разработване на стратегии за предоставяне на електронни съобщителни услуги;
Перспективи за развитие при предоставяне на електронни съобщителни услуги.
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14. Методи и критерии на оценяване:
Дисциплината завършва с изпит на основата на тест. Формирането на крайната оценка е:
Отличен (6) – за добро познаване на информационните източници, задълбочено
овладени ключови и допълнителни знания и умения, собствено мислене и аргументиране на
решенията.
Мн. добър (5) – за много добре овладени ключови и допълнителни знания, умения за
прилагане на наученото при сложни казуси и задачи.
Добър (4) – за овладени ключови и допълнителни знания за решаване на казуси и задачи,
но без да може да ги развие до самостоятелно мислене.
Среден (3) – за усвоени ключови знания и решения на типови задачи.
15. Език на преподаване: български

