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Катедра: ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 

Професионално направление: 5.3. КОМУНИКАЦИОННА И КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА 

Специалност: СОФТУЕРНО ПРОЕКТИРАНЕ (СП) 

Образователно-квалификационна степен: ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР 

 

 

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС  

 

 1. Наименование на курса: Въведение в специалността 

 2. Код на курса: 09.1.1.0.01 

 3. Вид на курса: задължителен 

 4. Ниво: професионален бакалавър 

5. Година на изучаване: първа 

6. Семестър: първи 

7. Брой кредити: 3 

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

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

(цели):  

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

областта на организацията на учебния процес във ВУТП, както и да представи основните 

характеристики на специалността “КАСП”. 

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

Основни знания относно основните цели, функции, структура на системата на висшето 

образование; образователно-квалификационните степени и основните нормативни 

документи и учебна документация, касаещи учебната дейност във ВУТП; академичната 

етика във взаимоотношенията “студент-преподавател”; права и задължения на 

студентите от ВУТП; функциите на Студентския съвет и академичната автономия; 

организацията на учебния процес и формите на контрол на усвоените знания във ВУТП; 

спецификата и обвързаността на учебните дисциплини за специалност “СП” и 

възможностите за кариерна реализация на завършилите тази специалност. 

Практически умения по подготовка и оформление на основните видове студентски 

академични разработки: Реферат, Доклад, Курсова работа, Дипломна работа 

 

10.Начин на преподаване: семинарни упражнения 

 

11.Предварителни изисквания (пред-условни или съусловни дисциплини): 

Компютърна и юридическа грамотност на нивото на завършили средно образование 

 

12. Съдържание на курса (анотация):  

Система на висшето образование – основни цели, функции, структура. Образователно 

квалификационни степени. Основни нормативни документи. 

Обсъждане на разликите между висшето и средното образование. Цели и функции на 

висшето образование, Основна учебна документация – квалификационна характеристика, 

учебен план, учебна програма, график на учебните занятия, Основни етапи на научното 

изследване, Възможности за кариерна реализация на завършилите специалност 

“Софтуернo проектиране” и др. 

 

13. Библиография (препоръчителна или задължителна литература)  

Основна литература: 

 Закон за висшето образование. 

 Закон за далекосъобщенията. 

 Правилник за устройството, управлението и дейността на ВУТП 

 Правилник за вътрешния ред в студентските общежития на ВИТП 



Допълнителна литература: 

 Закон за радиото и телевизията. 

 Закон за електронния документ и електронния подпис. 

 http://www.minedu.government.bg 

 http://www.mtc.government.bg 

 http://www.btc.bg 

 http://www.bgpost.bg 

 http://www.mobikom.com 

 http://www.mtel.bg 

 http://www.globul.bg 

 http://www.dhl.com 

 http://www.tnt.com 

 

14. Методи и критерии на оценяване:  

Изисквания при формиране на оценката по шестобалната система 

Отличен (6) – за 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 на 

решенията. 

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. 

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. 

 

Формиране на крайната оценка 

 Компонент Maкс. точки Пример 1 Пример  2 

1 Курсова работа 20 20 16 

2 Разработване на презентация по 

зададена тема от материала 

40 12 25 

 Крайна оценка: 0,1*60 = 6  =0,1*32  3  = 0,1*41  4 

 

15. Език на преподаване: български 
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