
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: INF 1308
2. Наименование на учебната дисциплина: IT сигурност
3. Вид: задължителна
4. Ниво: бакалавър
5. Година от обучението: трета
6. Семестър/триместър, в който се изучава: шести
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора: проф. д-р Теодора Бакърджиева
9. Резултати от обучението: Курсът има научно-приложен характер и цели да запознае

магистрантите със сигурността при различни платформи, като Win32, UNIX и др. Разглеждат
се инструменти за откриване на пробиви и потенциални уязвимости, локални и отдалечени
атаки. Обръща се внимание на сигурността на основни услуги в Интернет, като SMTP
(email), HTTP (WWW) , FTP и др., както и мерките за предотвратяване на потенциални
пробиви в тях. Разглежда се теорията на някои основни уязвимости, експлойти,
криптография и физически атаки.

10.Начин на осъществяване: директно
11.Предварителни и съпътстващи изисквания: Разбирането и усвояването на материала

изисква предварителни базови знания по: обща теория на информационната сигурност;
сигурността и защитата на компютърните системи; обща теория на компютърните мрежи.
Въведение в операционните системи

12.Съдържание на курса: Въведение  в IT сигурността. Криптография. Мрежова
сигурност. Операционни системи .Основни услуги и сървъри. Облачни технологии.
Сигурност в облака. Сигурност на системите за електронни разплащания в Интернет.
Интернет измами и основни правила за предотвратяване. Управлението сигурността на
фирмената информация в Интернет среда. Сигурност на системите за ЕУ. Политика за
електронна сигурност. Електронен подпис. Цифров сертификат. Протокол  SSL. Персонални
защитни стени (Personal Firewalls). Стандарт SET (Secure Electronic Transaction).

13.Препоръчителна или задължителна литература за четене или други образователни
ресурси / инструменти:

- Kaspersky Lab, Global Corporate IT Security Risks: 2013, may 2013
- Арнаудов Д., А. Крумова, Сигурност и защита на информационните системи - Част І,

ВСУ, 2007
- Семерджиев, Ц. Управление на информационната сигурност, Изд. Софттрейд - 2007
- Международен стандарт за информационна сигурност ISO/IEC 17799:2000(E)
- http://cio.bg/5963_fishing_2013_pomalak_obem_potochni_celi&ref=cat
- http://www.iso27001security.com/html/27001.html
- http://www.iso27001certificates.com
- http://en.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_27001
14.Планирани дейности за обучение и методи на преподаване: Лекции: (2 часа на седмица,

15 седмици). Консултации (15 часа през курса  на обучение). Семинарни упражнения: (1 час
на седмица, 15 седмици). Проекти и изследователска работа: курсов проект (15 часа на
седмица, 2 седмици).

15.Методи за оценка и критерии: оценката се формира като резултат от положените
писмен и устен изпити. Положителната оценка от писмения изпит и защитата на курсовия
проект са условие за преминаване към устната форма на изпитване.

16.Език на преподаване: Български
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