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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС ПО УЧЕБЕН ПЛАН

1. Код: INF 3135
2. Наименование на учебната дисциплина: Счетоводен софтуер
3. Вид на курса: задължителен
4. Цикъл: втори
5. Година на обучението: първа
6. Семестър: втори
7. Брой кредити: 4,5
8. Име на лектора: доц. д-р Ива Монева
9. Резултати от обучението: Целта на курса е студентите да бъдат запознати с
начините и средствата за информационно осигуряване на стопанските операции. С
получените знания те ще могат да се реализират в практиката по въпросите за
използуване на различни програмни продукти в счетоводството.
10. Начини на осъществяване: директно
11. Предварителни и съпътстващи изисквания: “Микроикономика”, “Основи на
счетоводството”, “Организация на финансовата отчетност”  и „ Финансово
счетоводство”.
12. Съдържание на курса: В дисциплината се разкриват информационните
възможности, които предлагат съвременните технически средства за
информационно осигуряване на стопанската дейност. Разглеждат се теоретико-
методологичните и практико-приложните въпроси на информационното
осигуряване на предприятията. Разглеждат се общи и специфични особености на
различни програмни продукти, използувани за информационно осигуряване и
възможностите за тяхното практическо ползуване. Отделните въпроси се тренират в
компютърни зали с конкретно запознаване с програмните продукти. За целта се
решават различни практически задачи.
13. Препоръчителна или задължителна литература за четене или други
образователни ресурси/инструменти:
• Дочев, М. и Божилов, Б. Програмни продукти в счетоводството (Счетоводен
софтуер), (Информационни системи за счетоводството), АИ “Ценов”, 2005.
• Дочев, М. и Б. Божилов. Счетоводен софтуер, Фабер, В. Търново, 2012.
• АЖУР 7 ERP - Ръководство на потребителя.
14. Планирани дейности за обучение и методи на преподаане: Лекции по 2 часа
седмично - 15 седмици;  упражнения 2 часа седмично – 15 седмици
15. Методи за оценка и критерии: Контролни работи, семестриална задача, текущо
участие в упражненията, тестове, писмен и практически изпит.
16. Език на преподаване: български.


