
Факултет: “Международна икономика и администрация”.
Катедра: “Администрация, управление и политически науки”
Професионално направление: “Администрация и управление”
Специалност: “Бизнес администрация и мениджмънт”
Магистърска програма „Реклама и връзки с обществеността в управлението на
бизнеса”
Образователно-квалификационна степен: “магистър”

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: MAN 1008
2. Наименование на учебната дисциплина: Информационни технологии и
комуникации
3. Вид: задължителна
4. Цикъл: втори
5. Година от обучението: първа
6. Семестър, в който се изучава: първи
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора: проф. д-р Николай Лютов
9. Резултати от обучението: получаване на познания за изискванията към бизнес-
информационните системи и възможностите за приложението на съвременните
информационни технологии при специфичните дейности в сферата на ПР бизнеса и
рекламата.
10. Начин на осъществяване: директно
11. Предварителни и съпътстващи изисквания: специфични знания в областите на
информатиката и управлението, придобити във висше училище
12. Съдържание на курса: Целта на обучението е студентите да получат:

Основни познания за бизнес-административния процес (вкл. в ПР бизнеса и
рекламата.) и изискванията, които той налага към информационните системи.

Основни познания за различието в изискванията към информационните системи,
разработвани и използвани вкл. и за целите на ПР бизнеса и рекламата.

Познания за конкретните възможности на Web базираните подсистеми за ПР бизнес и
реклама и интегрирането им в комплексните бизнес информационни
информационни системи.

Информация за някои правни аспекти и сигурността на информацията, за
приложението на съвременните информационни технологии при специфичните
дейности в сферата на на ПР бизнеса и рекламата

Чрез конкретни задания, в рамките на курсова работа да се разработят и реализират
някои аспекти от разработката и реализацията на части от системи за ПР бизнес и
реклама.

13. Препоръчителна или задължителна литература за четене или други образователни
ресурси/ инструменти:
- Боровска П., Компютърни системи, Сиела, 2009
- Геров А.,Управленски информационни системи в туризма, София, 2009
- Калагларски, Г., Медиите и модерният свят, ВСУ, Унив. изд., 2010
- Мескон М., и др., Основи менеджмънта, Москва, 2003 (163-252)
- Онков К. – Информационни системи, Акад. Изд. на Аграрен У-тет, Пловдив, 2008
- Парашкевова, Л., Парашкевова А. Предприемачеството в глобалната икономика,

Колор принт, Варна, 2007
- Петев, Т., Съвременни теории за комуникацията, С, 2007 г.
- Шиндър Д., Компютърни мрежи, 2008

14. Планирани дейности за обучение и методи на преподаване: 40 ч. лекции, 45 ч.
семинари и консултации. Присъствено обучение. Изисква се подготовка на реферат и
курсова работа по индивидуални задания.



15. Методи за оценка и критерии: изисква се подготовка и защита на реферат и курсова
задача. За отлична оценка се провежда допълнително устен изпит
16. Език на преподаване: български.


