
Факултет: Архитектурен
Катедра: Строителство на сгради и съоръжения
Професионално направление: 5.7. Архитектура, строителство и геодезия
Специалност: Пожарна безопасност и защита на населението
Образователно-квалификационна степен: бакалавър

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС
1. Код: INF 2013
2. Наименование на учебната дисциплина: Информационни системи и технологии
3. Вид: задължителна
4. Цикъл: първи
5. Година на изучаване: първа
6. Семестър: първи
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора: проф. д-р Теодора Бакърджиева
9. Резултати от обучението: Студентите да придобият знания и умения за работа с
компютър и с компютърни програми, които ще им бъдат полезни в по-нататъшното
обучение и практика.
10. Начин на осъществяване: директно
11. Предварителни и съпътстващи изисквания: студентите трябва да притежават
основни познания от обучението по Информатика в средното училище.
12. Съдържание на курса: Характеристика, принципно устройство и действие на
компютърна система; Периферия; Системен софтуер; Приложен софтуер, Програми за
текстообработка; Защита на информацията; Графична операционна система Windows;
Текстообработващи помощни програми за Windows I XP – Notepad, Wordpad, MS
Word; Компютърни мрежи.
13. Препоръчителна или задължителна литература за четене или други образователни
ресурси / инструменти:
• https://eschool.vfu.bg/course/view.php?id=6
• Бакърджиева Т., Web 2.0 при управлението на знания и електронното обучение, ВСУ
„Черноризец Храбър”, Университетско издателство, 2011
• Бакърджиева Т., Електронен бизнес - технологии и мрежи, Варна, Унив. изд., ВСУ
"Черноризец Храбър", 2006
• Бакърджиева Т., Съвременни комуникации, Варна, Славена, 2001
• Бот Ед., Windows ХР - бързо и ефективно, София, СофтПрес, 2004
• Бот Ед. и др., Всичко за Windows Vista, София, СофтПрес, 2007
14. Планирани дейности за обучение и методи на преодаване: лекции, практически
упражнения, консултации, самостоятелна работа.
15. Методи на оценка и критерии: Оценяването е на база активност на студентите в
периода на целия семестър. По време на обучението студентите имат възможност да
презентират разработки по избрана от тях тема от конспекта пред аудиторията.
Цялостната оценка се оформя и от подготовка и защита на курсов проект на Word и
Excel. Успешно представяне на тема пред аудиторията определя 20% от общата оценка
от изпита, тестът определя 40% и защитата на курсовия проект дава 40%.
16. Език на преподаване: български.


