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Учебна заетост
Аудиторна заетост

Форма
Лекции
Семинарни упражнения

Практически упражнения (хоспетиране)
Обща аудиторна заетост
Извънаудиторна
Реферат
заетост
Доклад/Презентация
Научно есе
Курсов учебен проект
Учебна екскурзия
Самостоятелна работа в библиотека или с ресурси

Обща извънаудиторна заетост
ОБЩА ЗАЕТОСТ
Кредити аудиторна заетост
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9.

Формиране на оценката по дисциплината1
Workshops (информационно търсене и колективно обсъждане
на доклади и реферати)
Участие в тематични дискусии в часовете
Демонстрационни занятия
Посещения на обекти
Портфолио
Тестова проверка
Решаване на казуси
Текуша самостоятелна работа /контролно
Изпит

% от оценката

50

50

Анотация на учебната дисциплина:
Курсът има два основни акцента – запознаване с информационната система за
управление на човешките ресурси HeRMeS V, с методите за анализ на данни и със
специализирания статистически софтуер SPSS.
Дисциплината е разделена на две части – информационни системи за управление на
човешките ресурси и методи за анализ. Всяка от двете части има собствена
програма и собствена литература.

Предварителни изисквания:
Необходимо е студентите да имат основни знания и умения за работа с MS Word и
MS Excel.

Очаквани резултати:
Студентите да получат умения за работа с информационната система за управление
на човешките ресурси HeRMeS V, с методите за анализ на данни и със
специализирания статистически софтуер SPSS.
Учебно съдържание
№
1

2

Тема:
Хорариум
Автоматизация и компютъризация на Управлението на
4
човешките ресурси
Същност на ИСУЧР, еволюция на ИСУЧР, потребители на
ИСУЧР, влияние на ИТ върху традиционните процеси по УЧР,
избор на подходяща ИСУЧР
Представяне на софтуерния продукт HeRMeS V и ТехноЛогика 4
ЕООД
Общо запознаване със системата, принципи на работа, видове

1

В зависимост от спецификата на учебната дисциплина и изискванията на преподавателя е възможно
да се добавят необходимите форми, или да се премахнат ненужните.
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Тема:
менюта, работни форми, функционалности, история на данните.
Администриране на персонала (Модул „Структури”)
Създаване на организационна йерархия – структуриране и
преструктуриране. Организационни единици, длъжности и
позиции – създаване, редакция и изтриване. Справки – модул
„Структури”.
Администриране на персонала (2) – (модул „Персонал” и модул
„Отсъствия”)
Регистриране на лични данни и служебни данни в системата.
Списък персонал и регистрирани лица. Назначения и документи
– назначаване и преназначаване. Напускане на служители и
прекратяване на трудово правоотношение. Справки - модул
„Персонал”. Въвеждане на платен и неплатен отпуск. Въвеждане
на болничен на служител. Експорт на документите за НОИ.
Справки – модул „Отсъствия”. Допълнителни функционалности
– Селф Сървис „Лични данни”, Селф Сървис „Заявка за отпуск”.
Набиране и подбор – (модул „Подбор” и Селф Сървис „Заявка за
вакантно място”)
Създаване на конкурс за набиране на кандидатури, поддържане
на база данни с кандидати и възможност за търсене в нея.
Администриране на процеса по избор на нов служител.
Движение на кадрите – Селф Сървис „Предложение за трансфер”
и „Предложение за длъжностно повишение”
Обучение и развитие на служителите (Модул „Обучения”)
Създаване
на
индивидуални
планове
за
обучение.
Администриране на график за провеждане на курсове.
Генериране на договори за обучение. Квалификационен картон.
Селф Сървис заявка за участие в курс. Справки.
Тест
Приложение на относителни величини за описание на едномерни
разпределения.
Признак. Видове признаци. Статистическа групировка при
различните видове признаци. Статистически разпределения.
Значения на признака и честоти. Относителни дялове и
кумулативни относителни дялове.
Приложение на средни величини за описание на едномерни
разпределения.
Обобщаващи числови характеристики за център на
разпределението. Обобщаващи числови характеристики за
разсейване. Обобщаващи числови характеристики за асиметрия.
Сравняване на разнородни величини – безразмерни величини,
стандартизиране, нормиране.
Приложение на относителни величини за изследване на връзки
между качествени признаци
Двумерно разпределение. Суми по редове и по колони. Условни
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Тема:
разпределения. Относителни дялове по редове и по колони.
Определяне на наличие, посока и сила на връзката. Добавяне на
допълнителни качествени фактори. Филтриращи променливи.
Свеждане на анализа на връзки между количествен фактор и
качествен резултат към анализа на връзки между качествени
признаци.
Приложение на средни величини за изследване на връзки между
качествен(и) фактор(и) и количествен резултат
Определяне на наличие, посока и сила на връзката. Установяване
на двойките значения на фактора, при които има различия в
средните стойности на резултата. Добавяне на допълнителни
качествени фактори. Проверка за независимост на факторите.
Приложение на модели за изследване на връзки между
количествени признаци
Определяне на наличие, посока и сила на връзката. Добавяне на
допълнителни количествени фактори. Проверка за независимост
на факторите.
Приложение на относителни величини за изследване в динамика
Прирасти, индекси, темпове. Бази и пребазиране.
Приложение на средни величини за изследване в динамика
Общи и средни прирасти, индекси и темпове.
Приложение на модели за изследване в динамика
Аналитично изглаждане. Определяне на вида на модела –
автокорелация и частна автокорелация. Понятие за цикличност и
сезонност. Прогнозиране. Видове прогнози – екстраполационни,
аналитични и целеви.
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№
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4

Въпрос
Автоматизация и компютъризация на Управлението на човешките ресурси
Същност на ИСУЧР, еволюция на ИСУЧР, потребители на ИСУЧР, влияние на
ИТ върху традиционните процеси по УЧР, избор на подходяща ИСУЧР
Представяне на софтуерния продукт HeRMeS V и ТехноЛогика ЕООД
Общо запознаване със системата, принципи на работа, видове менюта, работни
форми, функционалности, история на данните.
Администриране на персонала (Модул „Структури”)
Създаване на организационна йерархия – структуриране и преструктуриране.
Организационни единици, длъжности и позиции – създаване, редакция и
изтриване. Справки – модул „Структури”.
Администриране на персонала (2) – (модул „Персонал” и модул „Отсъствия”)
Регистриране на лични данни и служебни данни в системата. Списък персонал
и регистрирани лица. Назначения и документи – назначаване и преназначаване.
Напускане на служители и прекратяване на трудово правоотношение. Справки
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- модул „Персонал”. Въвеждане на платен и неплатен отпуск. Въвеждане на
болничен на служител. Експорт на документите за НОИ. Справки – модул
„Отсъствия”. Допълнителни функционалности – Селф Сървис „Лични данни”,
Селф Сървис „Заявка за отпуск”.
Набиране и подбор – (модул „Подбор” и Селф Сървис „Заявка за вакантно
място”)
Създаване на конкурс за набиране на кандидатури, поддържане на база данни с
кандидати и възможност за търсене в нея. Администриране на процеса по избор
на нов служител.
Движение на кадрите – Селф Сървис „Предложение за трансфер” и
„Предложение за длъжностно повишение”
Обучение и развитие на служителите (Модул „Обучения”)
Създаване на индивидуални планове за обучение. Администриране на график
за провеждане на курсове. Генериране на договори за обучение.
Квалификационен картон. Селф Сървис заявка за участие в курс. Справки.
Тест
Приложение на относителни величини за описание на едномерни
разпределения.
Признак. Видове признаци. Статистическа групировка при различните видове
признаци. Статистически разпределения. Значения на признака и честоти.
Относителни дялове и кумулативни относителни дялове.
Приложение на средни величини за описание на едномерни разпределения.
Обобщаващи числови характеристики за център на разпределението.
Обобщаващи числови характеристики за разсейване. Обобщаващи числови
характеристики за асиметрия. Сравняване на разнородни величини –
безразмерни величини, стандартизиране, нормиране.
Приложение на относителни величини за изследване на връзки между
качествени признаци
Двумерно разпределение. Суми по редове и по колони. Условни разпределения.
Относителни дялове по редове и по колони. Определяне на наличие, посока и
сила на връзката. Добавяне на допълнителни качествени фактори. Филтриращи
променливи. Свеждане на анализа на връзки между количествен фактор и
качествен резултат към анализа на връзки между качествени признаци.
Приложение на средни величини за изследване на връзки между качествен(и)
фактор(и) и количествен резултат
Определяне на наличие, посока и сила на връзката. Установяване на двойките
значения на фактора, при които има различия в средните стойности на
резултата. Добавяне на допълнителни качествени фактори. Проверка за
независимост на факторите.
Приложение на модели за изследване на връзки между количествени признаци
Определяне на наличие, посока и сила на връзката. Добавяне на допълнителни
количествени фактори. Проверка за независимост на факторите.
Приложение на относителни величини за изследване в динамика
Прирасти, индекси, темпове. Бази и пребазиране.
Приложение на средни величини за изследване в динамика
5

№
15

Въпрос
Общи и средни прирасти, индекси и темпове.
Приложение на модели за изследване в динамика
Аналитично изглаждане. Определяне на вида на модела – автокорелация и
частна автокорелация. Понятие за цикличност и сезонност. Прогнозиране.
Видове прогнози – екстраполационни, аналитични и целеви.
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