
Факултет: Юридически
Катедра: Психология
Професионално направление: Психология
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Образователно-квалификационна степен: Магистър

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: MAN 3039.
2. Наименование на учебната дисциплина: Съвременни компютърни системи и технологии в
психологията.
3. Вид: Факултативна.
4. Цикъл: Къса.
5. Година от обучението: Първа.
6. Семестър: Първи.
7. Брой кредити: 3.
8. Име на лектора: Проф. д-р Теодора Бакърджиева.
9. Резултати от обучението: Студентите се запознават с комуникационните възможности за
ползване на Интернет, както и с основните протоколи и уеб технологии. Освен езика HTML,
студентите научават да ползват и WYSIWYG инструменти за създаване на сайт.
10. Начин на осъществяване: Директно.
11. Предварителни и съпътстващи изисквания: В дисциплината се включват познания от
областта на общите компютърни дисциплини – Информатика и Компютърни мрежи.
12. Съдържание на курса: Целта е да се представят комуникационните възможности за
Интернет, както и бизнес инструментите на Google. Изучава се специализиран софтуер за
създаване на уеб присъствие и се отделя внимание на управлението на сигурността на
фирмената информация в Интернет среда.
13. Препоръчителна или задължителна литература:
Задължителна литература:
Б а к ъ р д ж и е в а Т., Създаване на Web сайтове и оптимизация за търсачки – SEO, ВСУ
„Черноризец Храбър”, Университетско издателство, 2011.
Б а к ъ р д ж и е в а Т., Web 2.0 при управлението на знания и електронното обучение, ВСУ
„Черноризец Храбър”, Университетско издателство, 2011.
Б а к ъ р д ж и е в а Т. Електронен бизнес - технологии и мрежи, Варна, Унив. изд., ВСУ
"Черноризец Храбър", 2006.
http://www4u.search.bg
https://eschool.vfu.bg/course/view.php?id=6
14. Планирани дейности за обучение и методи на преподаване: Предоставят се специално
подготвени електронни уеб базирани учебни ресурси; изучава се Аdobe Dreamweaver;
провеждат се упражнения с бизнес инструментариума на Google.
15. Методи за оценка и критерии: Оценяването е на база активност на студентите в периода
на целия семестър. По време на обучението студентите имат възможност да презентират
разработки по избрана от тях тема от конспекта пред аудиторията. Цялостната оценка се
оформя и от подготовка и защита на курсов проект на тема «Създаване на уеб сайт.
Регистриране и оптимизиране на сайта (SEO)» Успешно представяне на тема пред
аудиторията определя 20% от общата оценка от изпита, тест определя 40% и защита на
курсов проект дава 40%.
16. Език на преподаване: Български език, английски език.

http://www4u.search.bg/
https://eschool.vfu.bg/course/view.php?id=6

