
Факултет. Международна икономика и администрация 
Катедра   Информатика 
Професионално направление    4.6. Информатика и компютърни науки 
Специалност   „Web дизайн” 
Образователно-квалификационна степен  магистър 
 
 

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС  
 

1. Наименование на курса:  Web стандарти 
 
 2. Код на курса:   
 3. Вид на курса:  избираем 
 4. Ниво: магистър  
 5. Година на изучаване: първа 

6. Семестър: втори  
 7. Брой кредити:  3 
 8. Име на лектора: доц.дтн.К.Стоилова 
     9. Резултати от обучението за дисциплината – усвоени знания, умения, 
компетенции (цели): – дефинирани, съгласно представените информационни материали 
Курсът от лекции и упражнения има за задача  да развие у студентите умения за работа с 
езика за програмиране в Интернет HTML 4.0 с прилагане на стилове при форматиране и Java 
Script  елементи 
 10.Начин на преподаване (директно, дистанционно): директно 
 11.Предварителни изисквания (пред-условни или съусловни дисциплини): 
 12. Съдържание на курса (анотация)  

Курсът е насочен към овладяване на практически умения за създаване на страници, 
достъпни по Интернет с използване на съвременни Web стандарти. Използват се съвременни 
стандарти за форматиране на текст, изображения и хипервръзки.  
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3. Castro E. HTML 4 for the Wide Web. Visual Quickstart Guide, Peachpit Press, 1998, ISBN: 0-

201-69696-7, printed in USA. 
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 14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: Курсът включва 30 ч. 

лекции (използва се мултимедийна техника) и 30 ч. лабораторни упражнения. По време 
на лекциите се задават курсови задачи, които студентите трябва да разработят и да 
защитят по време на изпита. Допълнително се задават упражнения, които студентите 
трябва извън аудиторно сами да изпълнят.  

     15. Методи и критерии на оценяване: Оценката се оформя чрез защита на 
курсови проекти, включващи елементи от преподавания материал в компютърна зала.  
 16. Език на преподаване:  български 
 17. Практика: предвидени са 30 ч. лабораторни упражнения и 120 ч. извънаудиторна 

заетост, в които студентите разработват зададени от преподавателя теми. 
 
 


