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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС  

 

 1.Наименование на курса: Електронен бизнес 

 2. Код на курса: 23.2.4.0.23 

 3. Вид на курса: избираем 

 4. Ниво: магистър 

5. Година на изучаване: втора 

6. Семестър: четвърти 

7. Брой кредити: 3  

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 за спецификата, реализацията и проектирането на системи за 

информационно обслужване при реализиране на електронен бизнес. 

Практически умения за боравене с практически умения за изграждане на системи и 

средства за информационно обслужване при реализиране на електронен бизнес.  

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

практически знания за основните принципи за реализиране на електронна форма на бизнес и 

свързаното с това информационно обслужване.  

 

10.Начин на преподаване: лекции и практически упражнения 

 

11.Предварителни изисквания:  

Необходими предварителни знания по дисциплините:   

„Интернет комуникации”, „Бизнес информационни системи”, „Мултимедийни 

комуникации в Интернет”, „Интернет на нещата” 

 

12. Съдържание на курса (анотация): 

Дисциплината съдържа: Въведение в е-бизнес. Различие между е-бизнес и е-

търговия. Дигитални технологии за реализиране на е-бизнес. Стратегии за реализиране на 

е-бизнес – същност и видове. Етапи на разработване - стратегически анализ, дефиниране и 

реализиране. Управление на промяната при реализиране на стратегии за е-бизнес. Същност 

на планираните промени. Изисквания към човешките ресурси при реализиране на стратегии 

за е-бизнес. Ревизиране на организационни структури. Информационно обслужване на 

потребители при реализиране на е-бизнес. Оптимизиране на обслужването при реализиране 

на е-бизнес 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.?? 

  



14. Методи и критерии на оценяване: 

Дисциплината завършва с текуща оценка. 

Проверяват се усвоените от студента знания по дисциплината и едновременно с 

това се оценяват неговите умения да мисли в реално време за решаване на поставени 

проблеми. Оценката се формира по точкова система. 

Контролните работи по време на семестъра проверяват продуктивните знания на 

студента, възможностите му да осмисля наученото. 

 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 Първа контролна работа 30 20 16 

3 Втора контролна работа 30 12 25 

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

 

 

 15. Език на преподаване: български 

 


