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СЕМИНАР НА ТЕМА
"ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ОПИТ В 

ИНФОРМАЦИОННИТЕ И КОМУНИКАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ В ПОРТУГАЛИЯ“

Обновяване на програмите на ИСК  по специалностите 

"Икономика и мениджмънт, „Бизнес администрация“,

„Административно обслужване“ и „Икономическа

информатика“  част 2

Доц. Иван Стойчев
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Актуализирани програми
Професионално

направление

Професия Специалност СПК Хорариум

(часа)

345 

Администрация и 

управление

345120

Икономист

3451204

Икономика и 

мениджмънт

Трета 1020

346

Секретарски и 

административни

офис дейности

346010

Офис-мениджър

3460101

Бизнес-

администрация

Трета 990

346020

Офис-секретар

3460201

Административно

обслужване

Втора 660

482

Приложна

информатика

482010

Икономист-

информатик

4820101

Икономическа

информатика

Трета 972

482030

Оператор на

компютър

4820301

Текстообра-ботване

Първа 320
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Квалификационни характеристики

Да знае и да може:
…….

• използва информационни технологии за търсене, събиране

и анализиране на информация;

• събира и анализира информация за стопанската дейност;

• създава и презентира обобщена информация за 

стопанската дейност;

• използва технологии за осъществяване 

на надеждна и бърза комуникация.
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А.Обща задължителна

професионална подготовка

А-2 Бизнес комуникации и преговори 20/30
Делова кореспонденция. Информационни технологии за онлайн и 

офлайн комуникация (Електронна поща, инструменти за разговор и 

конферентни срещи).

А-6 Икономикс 10/40
Икономика 4.0 и Общество 5.0

Интернет на нещата.

Цифров (дигитален) пазар
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А.Обща задължителна

професионална подготовка

А-4 Информационни технологии 10/50
1. Операционна система “Windows”.

2. Текстообработваща програма MS Word.Основни принципи за

създаване на доументи. Запознаване с Office 365 или Google G Suite.

3. Електронни таблици MS Excel. Основни принципи за работа с 

електронни таблици. Основни функционалности за обработка и анализ

на информация. Възможности за работа с източници на информация. 

4. База данни. Основни функционалности за съхранение и обработка 

на информация.

5. Интернет технологии в офиса.  Търсене, събиране и съхранение на 

информация.

6. Основи на WEB дизайн. Създаване и споделяне на съдържание в 

Интернет. Системи за управление на съдържание (CMS) . Социални 

мрежи 
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Б. Отраслова задължителна 

професионална подготовка

Б-9 Маркетинг 20/40
Видове маркетинг. Дигитален маркетинг. Маркетинг в социалните 

медии;

Онлайн и офлайн маркетингови проучвания;

Особености на елементите на маркетинговия микс в дигитална 

среда.
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Благодаря за вниманието!

СЕМИНАР НА ТЕМА

"ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ОПИТ В 

ИНФОРМАЦИОННИТЕ И КОМУНИКАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ В ПОРТУГАЛИЯ“

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТА

доц. д-р Марчо Марков

   
 


