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Наименование на учебната дисциплина 
Телематика и бизнес приложение 

Титуляр на курса: доц. Димитър Христозов, ас. Албена Антонова 
Характер на дисциплината 
Изборна 

Образователно-квалификационна 
степен       Бакалавър 

Година      ІV-та Семестър    VІІІ-ми 
Кредити-2 
 

Часове, 15 часа лекции,  
45 часа упражнения 

Характер на обучението 
Редовна форма 

Език на обучението 
Български и Френски език 

Цели на курса 
Целта на курса е да запознае студентите със съвременните концепции за 
изграждане и управление на информационните системи в стопанска организация, 
но ударението е поставено върху изграждане на умения за използване на 
информационните ресурси при решаване на бизнес проблеми 
 
Методи на преподаване 
Интерактивни методи на преподаване с активното участие на студентите, работа в 
екип, самостоятелно решаване на задачи, използване на информационни решения 
за решаване на реални бизнес проблеми, използване на източници от Интернет и от 
съвременните бизнес практики. 
 
Методи на оценяване  
Оценява се участието в час, като се набляга на работата в екип. Всеки екип от 4 студента 
подготвя и представя разработка на следните теми: Избор и анализ на реализируемостта на 
конкретна бизнес идея; подготовка на подробен бизнес план и оперативен план за 
осъществяване на бизнес идея; публична презентация. 
 
Анотация на дисциплината 
 
В рамките на курса се дискутират стратегическата роля на информационните 
технологии за успеха на компаниите, управлението на информационните ресурси, 
организационните аспекти на информационното обслужване, разработването и 
внедряването на информационни системи.
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СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА  ПРОГРАМА: 
 
А.Лекции: 
№ Тема: Бр.часо-

ве: 
1 Информация, информационни системи в стопанска организация 3 
2 Взимане на решения: информационни аспекти 3 
3 Основни задачи на информационното обслужване по 

функционални звена 
3 

4 Релационни бази данни и SQL - обзор 6 
                                                                                                    Общо: 15 
 
 
Б.Упражнения: 
№ Тема,вид на занятието: Бр.часове 
1 Информационните технологии при генерирането  на бизнес идеи 2 
2 Информационните технологии при избор и оценяване на бизнес 

идеи 
4 

3 Информационните технологии при взимането на управленски 
решения 

4 

4. Информационните технологии при подготовката на анализа на 
реализируемостта и изчисляване на бизнес сценарии 

4 

5. Информационните технологии при подготовката и изпълнението 
на бизнес план 

20 

6.  Подготовка и публично представяне на бизнес презентация 6 
7. Информационни средства за планиране на проекти 5 
 
Основна литература: 
Michael Buckland Information and Information Systems, Praeger 1991 
Schoderbek, Schoderbek, Kefalas Management Systems: Conceptual Considerations, BPI 
IRWIN 1990 
Larry Newcomer Select… SQL: The relational database language, McMillan 1992 
 
Съставил: доц. Димитър Христозов 
 


