
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. Наименование на курса: Програмни езици - практикум
2. Код на курса: INF 1053
3. Вид на курса: задължителен
4. Ниво: бакалавър
5. Година на обучение: втора
6. Семестър: трети
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора: ас. д-р Веселина Спасова
9. Резултати от обучението за дисциплината – усвоени знания, умения,

компетенции (цели): цел на дисциплината е използвайки знанията си за
програмиране на С, обектно-ориентирано програмиране, бази от данни и
програмиране в интернет, студентите да ги разширят и интегрират, като
едновременно усвоят и езика C#. Да придобият практически умения за
проектиране и програмиране на информационна система с използването на
Microsoft .NET платформата и езика C#.

10. Начин на преподаване – директно
11. Предварителни изисквания: Дисциплината изисква знания по програмиране

със C/C++, основи но обектно-ориентираното програмиране, бази от данни и
програмиране в интернет.

12. Съдържание на курса: Създаване и работа с даннови структури в C#.
Класът System.Array; създаване на .NET базирано приложение със C#.
Използване на библиотеки. Класът System.Object. Използване на
System.Windows.Forms namespace; Използване на ADO.NET за достъп до
данни. Използване на System.Data namespace и ADO.NET за достъп до данни
от БД; създаване на интернет приложение, създаване  и работа с форми и
контроли. Използване на System.Web.UI.

13. Библиография
• Шарп Дж. “Microsoft Visual C# - стъпка по стъпка”, изд. Софт Прес, 2007
•Уайл Кр. “ C# ”, изд. Инфо Дар, 2006
•Панди Н. “Microsoft C# Професионални проекти”, изд. ДуоДизайн, 2005
•Либерти Дж. “Visual C# 2005. Бележник на разработчика”, изд 3еСТ Прес,
2007

14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: лабораторни занятия,
консултации; проекти и изследователска работа в рамките на
извънаудиторната заетост.

15. Методи и критерии на оценяване: изпитът е практически – демонстрация
и защита на разработена от студента информационна система по
предварително утвърдено от преподавателя задание. Студентите
разработват в рамките на семестъра проект, а за изпита реализация на
одобрения от преподавателя прототип на информационна система.

16. Език на преподаване: български
17. Практика: практически лабораторни занятия.


