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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС  
 

1. Наименование на курса:  HTML и CSS  
2. Код на курса:  INF 3020 
 3. Вид на курса:  задължителна 
 4. Ниво: бакалавър  
 5. Година на изучаване: първа 
6. Семестър: първи  
 7. Брой кредити:  6 
 8. Име на лектора: проф..дтн.Т.Стоилов 
     9. Резултати от обучението за дисциплината – усвоени знания, умения, компетенции (цели): – 
дефинирани, съгласно представените информационни материали 
Курсът има насоченост към овладяване на практически умения за програмиране в Интернет. 
Разглеждат се два от основните начини на  програмирането в Интернет: програмиране на HTML и  
програмиране от страна на клиента на примера на Java Script.  
10.Начин на преподаване (директно, дистанционно): директно 
11.Предварителни изисквания (пред-условни или съусловни дисциплини): Като изисквани 
предварителни знания на обучаемите се изисква тяхно познаване на работа с компютърни системи 
и операционни системи; познания по програмиране. Курсът цели да се интегрират в едно 
програмистките предпоставки за създаване на информационни системи, работещи в глобални 
мрежи. 
12. Съдържание на курса (анотация)  
Целта на курса е да представи разпространени алгоритмични езици и програмни технологии, 
използвани при реализирането на информационни системи в Интернет. Курсът запознава учащите 
с базовия език за програмиране HTML, неговата структура, тагова последователност и 
възможности. Разглеждат се средствата за представяне на текст, графика, звук, образи. 
Увеличаването на динамиката на представянето на информацията се реализира чрез обучение в 
езика JavaScript. Представени са възможностите за поддържане на клиентски динамични страници 
и решения.  
Упражненията дават практически знания и умения в използването на гореспоменатите езици за 
Интернет-програмиране чрез разработката на конкретни програмни решения за задачи, свързани с 
основни техники на клиентското и сървърното програмиране. Упражненията ще бъдат насочени 
към развитие на индивидуалните творчески способности на обучаемите. 
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14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: Лекции (2 часа на седмица, 7 седмици) 
като се разработват  теми свързани с проектирането и тестването на програмен код написан на 
HTML и Java Script.  
15. Методи и критерии на оценяване:   
Изпитът по дисциплината е писмен и практически. Писмената част включва разработването на два 
въпроса от конспекта в рамките на 1 час. Оценката на писмената работа представлява 60% от 
крайната оценка на студента. По време на практическата част от изпита студентите демонстрират 
работа по проектиране и оживяване на файлове с HTML и Java Script кодове. Оценката от 
практическия изпит има тежест 40% в крайната оценка.16. Език на преподаване:  български 
17. Практика: Практическите занятия съдържат отработване на програмен код и неговото тестване 
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