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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС 

 

1. Наименование на курса: ПРОЦЕСИ В ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ (ITIL) 

2. Код на курса: 15.2.5.5.49 

3. Вид на курса: избираем 

4. Ниво: професионален бакалавър 

5. Година на изучаване: трета 

6. Семестър: пети 

7. Брой кредити: 5 

8. Име на лектора: доц. д-р инж. Ирина Топалова-Георгиева 

9. Резултати от обучението за дисциплината: Студентите се запознават с методите за работа 

с библиотеката за инфраструктурата на информационните технологии ITIL (Information 

Technology Infrastructure Library). Изучават процесите базирани на ITIL за повишаване на 

качеството и взаимодействието на различните отдели в една ИТ бизнес среда. Студентите, 

приключили обучението си по дисциплината, трябва да придобият: 

Основни знания свързани с концепцията на услуги за управление на процесите в една 

организация; обхвата и бизнес стойността на всяка фаза от жизнения цикъл на услугите и 

процесите в IT инфраструктурата; да използват основните термини свързани с процесите в 

информационните системи и да обясняват смисъла на ключовите концепции за управление на 

услугата и др. 

Практически умения за работа с цялостната библиотека за инфраструктурата на 

информационните технологии ITIL, за наблюдение и подобряване на съществуващите 

процеси за гарантиране на ефективността и качеството на доставенните IT услуги. 

Компетенции: След успешно приключване на курса студентите трябва да: 

 придобият необходимите теоретични и практически познания за прилагане на 

ключовите принципи и модели за управление на процесите и доставката на услуги; 

 - да прилагат ключови управленски модели според предназначението и 

организационната структура на една IT компания. 

10. Начин на преподаване: Лекциите се провеждат чрез запознаване на студентите 

последователно с предвидения в учебния план материал. Лекциите са илюстрирани с графичен 

и видео материал, с нагледни примери и задачи, който се представя чрез презентации с 

мултимедиен проектор. 

Практическите упражнения се провеждат в лабораториите на катедрата, оборудвани със 

съвременни компютри, като всеки студент работи самостоятелно. Практическите упражнения 

се провеждат чрез директно решаване на практически казуси. Всеки казус се предоставя на 

студентите с цел да придобият практически опит при работа с инциденти и процеси.  

11. Предварителни изисквания: Познания по Mрежи и протоколи 1 и 2, Инженерна 

математика 2, Основи на Windows, Облачни технологии.  
12. Съдържание на курса:  Изучаване на методите за използването на процеси в една 

организация при събиране и систематизиране на огромен обем от знания и добри практики в 

различните сфери на дейност, за да се повиши отчитането, което прави възможно създаването 

на методология, чието приложение води до реализация на ефективно функционираща система 

за управление на информационните продукти и услуги. 
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14. Методи и критерии на оценяване: Окончателната оценка по дисциплината се оформя 

чрез текуща оценка. Писменият тест е с отворени въпроси върху материала, посочен в 

конспекта и представени на практическите упражненията по дисциплината. 

Критериите са: изчерпателност, точност и задълбоченост при отговаряне на поставените 

въпроси в теста. 

Тестът по дисциплината се състои от двадесет въпроса. Оценява се отговора на всеки 

въпрос от теста. Изчерпателно, точно и задълбочено развиване на един въпрос от теста се 

оценява с 5 точки. Максимален брой точки – 100.  

Получената оценка от текущ контрол (формира се от точките от практическите 

упражнения и проведените тестове за проверка на теоретичната и практическата усвоеност) се 

трансформират в крайна оценка по шестобалната система, дадена в таблица 1. 

  

     Таблица 1. 

Брой точки 
Оценка по шестобалната 

система 

0 – 10 Слаб 2 (F) 

11 – 20 Слаб 2 (FX) 

21 – 26 Среден 3.00 (E) 

27 – 31 Среден 3.00 (D) 

32 – 40 Добър 4.00 (C) 

41 – 48 Мн. добър 5.00 (B) 

над 49 точки Отличен 6.00 (A) 
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