Икономическа информатика
Тази квалификация има за цел да подобри общото разбиране за основни модели и
концепции в областта на управлението на информационните технологии, както и да подобри
уменията, свързани с развиването на икономически модели и практическа работа с електронни
таблици, създаване на уеб страници и проектиране на бизнес процеси.

Какво ще ви даде тази професионална програма?



Свидетелство за професия „икономист-информатик“ в специалност Икономическа
информатика“;
Изграждане на компетентности в областта на теорията и практиката на управление на
информационни системи, както и практически умения за:
o Информационни технологии – практическа работа с бизнес модели, съставени с
електронни таблици и прилагане на сценарии и графики;
o PIVOT анализи на големи обеми от данни;
o Създаване на уеб-страница с Word Press;
o ИТ знания и умения за организация на Call център;
o Управление на непрекъснатостта на бизнеса и сигурността на информацията;
o Икономическа компетентност.

За кого е предназначен този курс?


Мениджъри и специалисти с потенциал за кариерно развитие в областта на
икономическата информатика.

Включени учебни дисциплини
А. Общо задължителни дисциплини за изграждане на базова компетентност:




Основни икономически знания и умения;
Основи на търговското право;
Здравословни и безопасни условия на работа.

Б. Отраслово задължителни дисциплини за професионалното направление
 Основи на маркетинга и продажбите;





Умения за ефективни продажби ;
Делова кореспонденция;
Управление и работа с хора;
Лидерство и мениджмънт.

В. Специфични дисциплини за професията




Бизнес планиране;
Оценка на инвестиционни проекти;
Финансово планиране.
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Управление на ИТ услуги;
Управление на непрекъсваемостта на бизнеса;
Управление на информационната сигурност;
Информационни технологии – PIVOT таблици, сценарийно планиране, бизнес модели;
Уеб-страници с Word Press;
Системи за управление на дейността – ERP, CRM.

Г. Избираеми дисциплини




Бизнес английски език;
Подобряване на производствената ефективност – 5S, Кайзен, JIT, лична ефективност;
Създаване на Фейсбук страница и презентации в YouTube.

Форма на обучение
1. 100% дистанционна форма на самостоятелна работа с уеб.базирана учебна
платформа за електронни учебни материали и домашни задания – тестове, упражнения, казуси
и краен присъствен изпит по Теория и Практика за професия.
2. Смесена форма на обучение, включваща уеб-базирана самостоятелна подготовка с
учебните материали в уеб-базираната платформа https://e-learning.bg и един присъствен
вечерен семинар всяка седмица за работа по активната учебна дисциплина в платформата за
седмицата.

Продължителност
960 учебни часа, средно 6 месеца.

Цена
1800 лв или издаден ваучер по програма „Аз мога повече!“ за обучение по професия
„икономист-информатик“ и специалност „Икономическа информатика“.

Какво включва цената?






Обучение по акредитирана учебна програма и с опитни преподаватели;
Учебни книги, упражнения, казуси, тестове в електронен вид, достъпни в уеб-базирана
платформа;
Присъствени учебни семинари за смесената форма на обучение или консултации при
дистанционна форма през Скайп, мейл, форума на платформата;
Заключителен изпит по Теория и Практика;
Свидетелство за придобита професия за взелите изпита.
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