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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС  
 

 1. Наименование на курса: Проектиране на web услуги и интерфейси 
 2. Код на курса: 
 3. Вид на курса: задължителен 
 4. Ниво: магистър 

5. Година на изучаване: втора 
6. Семестър: трети 

 7. Брой кредити: 4,5 
 8. Име на лектора: гл. ас. д-р Галина Момчева 
     9. Резултати от обучението за дисциплината – усвоени знания, умения, 
компетенции (цели):  

Обучението по дисциплината включва както запознаване с услугите в web, така и 
изграждане на интерфейси. Най-крайна цел е свързването на двата раздела, с цел 
прилагането на web услуги за изграждае на интерактивни web приложения. 

Конкретните задачи, които си поставяме с курса на обучение по дисциплината са: 
-изучаване на понятието услуга и най употребяваните му разновидности в практиката, с 

акцент на web услугите; 
- редства за внедряване на създадени услуги. 
Обучаемите ще имат възможност, съобразно нивото си на подготовка от бакалавърските 

програми да участват в разработката на групов софтуерен проект, в който да демонстрират 
способностите си. 

Студентите ще придобият знания и умения, които ще изпозват всекидневно при 
изграждане и оптимизиране на web приложения. Ще натрупат знания за развитието на 
графичните потребителски интерфейси и съзвременни изследвания в областта. 

Обучаемите ще участват в процеси както на създаване, така и на подобряване на 
създадени интерфейси. 

 
 10.Начин на преподаване (директно, дистанционно): директно 
  
 11.Предварителни изисквания (пред-условни или съусловни дисциплини): 

В началото на трети семестър студентите от магистърската програма са придобили 
знания по HTML XML, PHP, графичен дизайн, типография, web технологии и стандарти и 
имат необходимост от изграждане на професионални приложения, които да свързват 
изучаваните технологии и дисциплини. 

 
 12. Съдържание на курса (анотация)  

Обучението включва придобиване на знания и умения за изграждане и оценка на 
качествен графичен потребителски интерфейс и проектиране, изграждане и внедряване web 
услуги. 
  

 
Представят се средства за оценка и самооценка на изградените интерфейси и услуги 

от гледна точка на функционалност, гъвкавост, креативност и стандартизация. 
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 14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване:  

 Лекции (3 часа на седмица, 10 седмици) 
 Консултации по официален график (конвенционални форми или условия за 

индивидуални консултации) (2 часа на седмица, 10 седмици) 
 Групови семинари и работни срещи (2 часа на седмица, 3 седмици) 
 Проекти и изследователска работа (2 часа на седмица, 10 седмици) 

  
     15. Методи и критерии на оценяване:  

Тестове, защита на проекти, рубрики 
 

     16. Език на преподаване: български език, английски език, руски език 
 
 17. Практика:  

http://publisher.pdfchm.net/john-wiley-sons/
http://year.pdfchm.net/2007/
http://year.pdfchm.net/2003/

