
Факултет „Международна икономика и администрация”
Катедра “Информатика и икономика ”
Професионално направление: “Информатика и компютърни науки”
Специалност: “Информатика”
Образователно-квалификационна степен: “бакалавър”

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: INF1322
2. Наименование на учебната дисциплина: Системи за управление на съдържанието
3. Вид: задължителна
4. Цикъл: първи
5. Година от обучението: първа
6. Семестър/триместър, в който се изучава: втори
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора: проф. д-р Теодора Бакърджиева
9. Резултати от обучението: Неговата цел е да представи системи за управление на

съдържание пред студентите. Те се запознават с различни системи за управление на
съдържание. По време на практическите занятия студентите добиват умения за създаване
на интернет приложения.

10.Начин на осъществяване: директно
11.Предварителни и съпътстващи изисквания: познания от областта на Интернет
12.Съдържание на курса: Работат със страници и публикации. Създаване и

персонализиране на навигационно меню. Работа с Разширения. SEO и Разширения за SEO.
Работа с коментари и социални разширения. Категоризиране и тагване на съдържанието.
Създаване и редактиране на сайт с помоща на wordpress.org , wordpress.com и др.

13.Препоръчителна или задължителна литература за четене или други образователни
ресурси / инструменти: :
- Krishna, Reeta (2013-03-24). Stoked About WordPress: How To Build A WordPress Website
In 3 Easy Steps! Install, Optimize And Custom Design From Scratch (For Beginners)
- Avila, Luis (2013-06-13). WordPress for Lunch- The 30-Minute Website Guide for Newbies
- Klein, Lambert (2011-04-02). WordPress Power Guide - Using WordPress to Blog Your Way
to Success - Blogging Guide codex.wordpress.org
- http://learn.wordpress.com/
- http://24work.blogspot.com/
- http://3dwebdesign.org/wordpress-%D0%B7%D0%B0-
%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B5%D1%89%D0%B8
- http://videotutorials-bg.com/lessons.php?action=viewcat&id=77&t=515

14.Планирани дейности за обучение и методи на преподаване: Лекции (1 час на
седмица, 15 седмици).  Консултации (конвенционални форми или условия за
индивидуални консултации) (2 часа на седмица, 15 седмици). Лабораторна работа (1 час
на седмица, 15 седмици)

15.Методи за оценка и критерии: Цялостната оценка се оформя от участие в процеса
на обучение, подготовка на курсов проект и писмен тест. Успешно представяне на тема
пред аудиторията определя 20% от общата оценка от изпита, тестът определя 40% и
защитата на курсовия проект дава 40%.

16.Език на преподаване: Български
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