
Архитектурен факултет 
Катедра: "Изкуства" 
Професионално направление: "Изобразително изкуство” 
Специалност: "Компютърен графичен рекламен дизайн" 
Образователно-квалификационна степен: "Mагистър" 
 

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС 
 
 1. Наименование на курса: Web дизайн и мултимедия I ч 
 2. Код на курса: INF2060 
 3. Вид на курса: задължителен 
 4. Ниво: магистър 

5. Година на изучаване: първа 
6. Семестър: първи 

 7. Брой кредити: 6 
 8. Име на лектора: проф. д-р Теодора Бакърджиева 
     9. Резултати от обучението за дисциплината: Курсът по дисциплината Web дизайн и 
мултимедия I ч. има за цел да даде основни познания за web дизайна и  принципите на 
изграждането на web сайт. Усвояват се основите на езика HTML. Разглеждат се възможности 
за предварителна подготовка на графични обекти.  Обучаваните придобиват умения за 
работа с програмата Adobe Dreamweaver. Студентите усвояват и алтернативни методи за 
изграждането на сайтове. Курсът дава основни компетенции по създаването на електронни 
презентации и публикуването им в Интернет. 
 10. Начин на преподаване: директно  
 11. Предварителни изисквания. Необходими са базови познания по информатика и 

информационни технологии. Препоръчителни са умения за работа с Adobe Photoshop.  
12. Съдържание на курса. Подготовка на дизайн на Web  страница. Създаване на Web  

страница.  Основни HTML  тагове.  Създаване на Web  страница с WYSIWYG инструменти. 
Работа с Adobe Dreamweaver. Публикуване на Web страници. Популяризиране на Web  
страниците чрез индексиране и регистриране в търсачки. Създаване на електронни 
презентации. Работа с MS PowerPoint и онлайн инструменти за презентации.   
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 14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: лекции, консултации, 
упражнения, проект. 
 15. Методи и критерии на оценяване: Писмен и устен изпит - формира 40% от оценката. 
Проекти или практика – защита на курсова работа. Студентите изготвят курсова работа – 
web сайт по избрана от тях тема и електронна презентация. Курсовата работа формира 40% 
от общата оценка. Активната работа по време на занятията носи точки, които формират 20% 
от оценката. Студентите се информират за оценяването от текущ контрол и курсови работи 
по време на занятията, консултациите с преподавателя или по електронен път. 
 16. Език на преподаване: български 
 17. Практика: няма 


