
Факултет „Международна икономика и администрация”
Катедра “Международна икономика и политика”
Професионално направление: „Икономика“
Специалност: “Дигитална икономика”
Образователно-квалификационна степен: “бакалавър”

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код на курса: INF 2300
2. Наименование на курса: Уеб дизайн
3. Вид на курса: факултативен
4. Ниво: бакалавър
5. Година на обучение: трета-четвърта
6. Семестър: пети-осми
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора: доц. д-р Евгения Ракитина
9. Резултати от обучението за дисциплината:

Целта на курса е да изгради познания и умения в създаването на атрактивни и
функционални уеб сайтове с помощта на най-съвремените инструменти и технологии.
Упражненията дават практически знания и умения в използването на HTML5, CSS3 и
Адаптивен дизайн за създаване на уеб прилoжения. Упражненията ще бъдат насочени към
развитие на индивидуалните творчески способности на обучаемите.
10. Начин на преподаване - директно.
11. Предварителни изисквания: Необходими са  предварителни знания на обучаемите за
дигитална компетентност.
12. Съдържание на курса:

Курсът има насоченост към овладяване на теоретични и практически умения за уеб
дизайн, използвайки най-модерните стандарти и технологии като HTML5 и CSS3 за
създаване на атрактивни и функционални уеб сайтове. Набляга се също и на адаптивния
уеб дизайн за изграждане на уеб сайтове чрез подход, който предполага, че проектирането
и разработването трябва да отговорят на поведението на потребителя, както и на размера
на екрана на използваното дигитално устройство и неовата софтуерна платформата. За
целта се изграждат теоретични и практически познания по CSS3 media queries.
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14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: лекции, упражнения и консултации
15. Методи и критерии на оценяване:

Изпитът по дисциплината е защита на курсов проект
16. Език на преподаване: български, английски


