
Факултет: ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И МЕНИДЖМЪНТ 

Катедра: ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 

Професионално направление: 5.3. КОМУНИКАЦИОННА И КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА 

Специалност: КОМПЮТЪРНО АДМИНИСТРИРАНЕ НА СОФТУЕРНИ ПРИЛОЖЕНИЯ 

(КАСП) 
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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС  

 

 1. Наименование на курса: Презентационни и комуникаривни умения 

 2. Код на курса: 08.1.5.0.26 

 3. Вид на курса: задължителен 

 4. Ниво: професионален бакалавър 

5. Година на изучаване: трета 

6. Семестър: пети 

7. Брой кредити: 6 

 8. Име на лектора: доц. д-р Любов Илиева 

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

(цели):  

Целта на дисциплината е студентите да се запознаят с основните правила на 

подготвяне и изнасяне на презентации. 

10.Начин на преподаване: лекции и семинарни упражнения 

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

Студентите следва да имат задълбочени познания в областа на Процеси в 

информационните технологии – ITIL 

12. Съдържание на курса (анотация):  

Презентацията като вид комуникация, Семантическо измерение на презентацията и 

презентиране. Адекватни изразни средства, Как да не превърнем презентацията в монолог. 

Какво трябва да знаем, за да установим контакт с аудиторията, Идеалната презентация 

и др. 

13. Библиография (препоръчителна или задължителна литература)  

Основна литература: 

 Кармайн Гало, Презентирай като Стив Джобс, Рой Комюникейшън, София , 2011г. 

 https://www.skillsyouneed.com/presentation-skills.html   

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 

Крайната оценка се оформя на базата на участието в семинарни упражнения, 

подготвяне и изнасяне на презентация, активно участие в обсъждането на презентациите, 

направени и изнесени от колегите. 1/3 От оценката – участието в семинарни упражнения, 

работа по подготвяне на презентацията. 2/3 от оценката – изнасянето на подготвена 

презентация. 

15. Език на преподаване: български 
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