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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС  
 

1. Наименование на курса: Бизнес информационни системи 
2. Код на курса: INF 3007 
3. Вид на курса: избираема 
4. Ниво: магистър 
5. Година на изучаване: първи, втори 
6. Семестър: първи, втори, трети 
7. Брой кредити: 4,5 
8. Име на лектора: проф. д-р Н. Лютов 
9. Резултати от обучението за дисциплината: Получаване на основни познания за бизнес-

административния процес и изискванията, които той налага към информационните системи. 
Придобиване на основни познания за изискванията към информационните системи, 
разработвани и използвани в различни управленско-административни структури в т.ч. и за 
управление на проекти. Запознаване със съвременното състояние на информационните 
технологии и възможностите за изпоолзването им при изграждане на комплексни 
управляващи информационни системи. Получаване на информация за някои правни аспекти и 
за повишаване сигурността на информацията при приложението на съвременните 
информационни технологии сферата на управленската дейност 

10. Начин на преподаване: директно  
11. Предварителни изисквания: Познания, получени в областите на информатиката и 

управлението, придобити във висше училище. Познаване технологията за разработване на 
проекти.. 

12. Съдържание на курса: Същност, функции и методи на информационния мениджмънт; 
комуникации на предприятието; данни и информация; видове информация; системен анализ 
информационна система - определение, свойства, структура, класификация; интегрирани 
информационни системи, ERP системи; проблеми на защитата на информацията в 
съвременните информационни системи; методи за защита на информацията; компютърните 
мрежи в информационните системи. 
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15. Методи и критерии на оценяване: Общата оценка се формира от: оценките от защита 
на реферат– 40%; устен изпит– 10%; защита на курсовата работа – 40%; текущ контрол по 
време на семестъра – 10% Изпитът е успешно издържан при положителна оценка защита на 
реферата И успешно защитена курсова работа Студентите се информират за оценяването от 
текущия контрол и курсовата работя по време на занятията, консултациите с преподавателя 
или по електронен път. 

16. Език на преподаване: български 
17. Практика: упражнения, изготвяне на курсова работа. 


