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АНОТАЦИЯ: 
 
        Целта на обучението по дисциплината е студентите да получат основни познания за 
информатиката като наука, компютърните системи, компютърните архитектури, операционните 
системи, както и за компютърните мрежи – локални и глобални и работа в Internet. Освен това се цели 
да се задълбочат и развият знанията на обучаемите за съвременните информационни технологии, да 
се формират и развият навици и умения за използване на готови програмни продукти за подготовка на 
текстови документи, работа с таблично представени данни, бази от данни и разработване на 
презентации. Ще се дадат основни знания за бизнес информационните системи. 

В края на обучението си по тази учебна дисциплина студентът ще: 
• придобие знания за архитектурата на компютъра и работа с него; 
• формира основни познания за операционните системи;  
• има основни знания за съвременните информационни и компютърни технологии; 
• умее да работи с текстообработващ софтуер, с електронни таблици, бази данни и презентации; 

 Получените знания по учебната дисциплина „Информатика” ще са полезни за обучаемите при 
разработване на курсови работи и проекти по общо-техническите  и специалните дисциплини както и  
при решаването на конкретни задачи в процеса на обучение. 

 
Учебната програма включва теми по: основни понятия от областта на информатиката; начини за 

представяне, структуриране и използване на информацията; операционни системи, среди за 
програмиране и приложни системи, както и за възможностите и действието на различните 
компоненти в една компютърна конфигурация. Изучава се работата с компютър в среда на графичен 
интерфейс.  

 Обръща се внимание на възможностите на компютърните мрежи и особено на глобалната мрежа 
Интернет за търсене и обмен на информация. 

Акцентира се на ефективната компютърна обработка на данните, тяхното управление и използване. 
За създаване на различни по вид документи и структуриране, обработване, графично представяне и  
анализ на данни се разглеждат основните възможности на приложни програмни продукти за 
компютърна текстообработка, електронни таблици и  бази данни.  Основен момент е интегрирането и 
автоматизирането на приложенията на MS Office. Формират се основни понятия за работа с 
презентации. 

Получават се основни представи за архитектурата на бизнес информационните системи, етапите на 
проектиране, разработка и приложение, както и за защита на информацията и информационната 
сигурност.  

Общият хорариум на дисциплината е 90 часа, от които 30 часа лекции и 60 часа лабораторни 
упражнения. За лекциите са подготвени Power Point презентации и се провеждат в лекционни зали, 



оборудвани с необходимата техника  (компютър и мултимедиен проектор). Лабораторните занятия се 
провеждат в компютърни зали с пакет Microsoft Office и  Интернет-връзка. 

 По време на обучението са предвидени контролни работи и тестове. Самостоятелната работа на 
студента се изразява в разработване на индивидуална курсова задача от областта на специалността. 
Подготовката за всяко лабораторно занятие изисква отделянето на определен брой часове извън 
аудиторна ангажираност от страна на студентите. 

 Формата на краен контрол е Изпит. 
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