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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС  

 

1. Наименование на курса: ПРЕЗЕНТАЦИОННИ И КОМУНИКАТИВНИ УМЕНИЯ 

2. Код на курса: 11.1.5.5.45 

3. Вид на курса: задължителен 

4. Ниво: професионален бакалавър 

5. Година на изучаване: трета 

6. Семестър: пети 

7. Брой кредити: 5 

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

9. Резултати от обучението за дисциплината: студентите са запознати с основните принципи 

на презентация като вид комуникция, умеятда правят и да изнасят презентации. 

Целта на дисциплината е да запознае студентите с осносвните принципи на 

комуникацията, особенностите на презентация като вид комуникация, принципите и законите 

на създаване и представяне на презентации. 

10. Начин на преподаване: директно 

11. Предварителни изисквания: Студентите следва да имат задълбочени познания в областа. 

От съществено значение са знанията придобити по дисциплините Основи на информационни 

технологии, Облачни технологии. 

12. Съдържание на курса: 

Учебната програма по дисциплината "Презентационни и комуникативни умения“ е 

предназначена за студентите от програма „професионален бакалавър“ на ВУТП, специалност 

“Кибер сигурност на високите технологии”. Предметът има практическо-приложно значение. 

Лекционният материал запознава студентите с осносвните принципи на комуникацията, 

особенностите на презентация като вид комуникация, принципите и законите на създаване и 

представяне на презентации. Специално внимание се отделя на важни комуникационни 

умения, които дават на студентите възможност да поднесат презентацията си максимално 

добре.  

13. Библиография:  

Основна литература 

1. Andrew Abela. Advanced Presentation by Design. Pfeiffer, 2013  

2. Кармайн Гало, Презентирай като Стив Джобс, Рой Комюникейшън, София , 

2011г.  

3. Стив Бастин, Выступления и презентации: кратко, ясно, просто. Олимп Бизнес, 

Москва; 2019 

Допълнителна литература 

1. https://www.wordstream.com/blog/ws/2014/  

2. Jackson, L. PowerPoint Surgery, Engaging Books, 2013 

14. Методи и критерии на оценяване:  

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 

 


