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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС  

 

 1. Наименование на курса: БИЗНЕС СТАТИСТИКА 

 2. Код на курса: 02.1.3.3.13 

 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: проф. д-р Миглена Темелкова 

      9. Резултати от обучението за дисциплината:  

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

статистическата теория и методи за систематизиране, обработка, анализ и интерпретиране на 

статистически данни. Студентите, приключили обучението си по дисциплината, трябва да 

имат познания и умения по прилагане на статистически методи за аналитично и 

компютризирано решаване на професионално ориентирани статистически бизнесказуси, 

включително чрез използване на стандартни статистически функции. 

Основни знания за статистическата теория и практика. 

     Практически умения за систематизиране, обработка, анализ и интерпретиране на 

статистически данни. 

     Компетенции: След приключване на курса студентите трябва да са придобили умения за 

прилагане на статистически методи за аналитично и компютризирано решаване на 

професионално ориентирани статистически бизнесказуси, включително чрез използване на 

стандартни статистически функции. 

10.Начин на преподаване: лекции и практически упражнения. 

11.Предварителни изисквания: 

     От значение са знанията придобити по дисциплините висша математика, математически 

методи в икономиката, основи на информатиката, микроикономика и макроикономика, 

включени в учебния план на специалността. 

 12. Съдържание на курса:  

     Включва 3 раздела. Раздел I, „Въведение в понятийния апарат на бизнес 

статистиката“, въвежда в понятийния апарат на бизнес статистиката като наука и 

практика, и се разглеждат графични представяния на статистически величини. В Раздел 

II, „Емпирични и теоретични разпределения“, се определят и изчисляват обобщаващи 

числови характеристики на емпирични и теоретични статистически разпределения. Раздел 

III, „Приложни статистически анализи в бизнеса“, е посветен на статистически анализи в 

бизнес практиката за аналитично и компютризирано решаване на различни казуси. 
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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 (таблица 1.), които се 

формират от следните дейности: 

 решаване и навременно предаване на задачите за самостоятелна работа – 5 точки; 

 активно участие в практическите упражнения – 5 точки; 

 успешно решаване на писмен тест – 90 точки. 

 

                                                                                                        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 

 

 


