
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 1407
2. Наименование на учебната дисциплина: Разработка на мобилни приложения -

практикум
3. Вид: факултативна
4. Цикъл: първи
5. Година от обучението: трета - четвърта
6. Семестър/триместър, в който се изучава: пети - осми
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора: хон. ас. Иво Ракитин
9. Резултати от обучението: С усвоените по време на курса знания, студентите да

могат да изграждат мобилно приложение.
10.Начин на осъществяване: директно
11.Предварителни и съпътстващи изисквания: Базовата подготовка на студентите в

това отношение трябва да се осигури от учебните дисциплини „Програмиране 1 част” и
„Програмиране 2 част”

12. Съдържание на курса: Проектиране на функционалност на мобилно
приложение. Избор на инструменти за реализация. Android Development Kit – основни
функционалности. Android Development Kit – разработка на мобилно приложение.
Жизнен цикъл на мобилно приложение. Тестване. Използване на емулатори.

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

1. O'Reilly Media, Head First Mobile Web, Lyza Danger Gardner, Jason Grigsby,
2011

2. Myer Т., Beginning PhoneGap, Wrox, 2011

14. Планирани дейности за обучение и методи на преподаване:
Консултации (конвенционални форми или условия за индивидуални консултации)

(2 часа на седмица, 15 седмици)
Лабораторна работа (2 часа на седмица, 15 седмици)
Методи за неприсъствено обучение (on-line консултации – перманентно през

семестъра)
15. Методи за оценка и критерии:
Оценяването на студентите по дисциплината включва оценяване на аудиторната им

работа и на разработеният от тях проект.
Оценява се както индивидуална, така и екипна работа.
Оценката на изпълнените задачи от текущата работа и проекта е 30%, а 70%.
Студентите се поощряват, ако създадените от тях приложения са публикувани в

общодостъпни места в интернет.
16. Език на преподаване: български, руски, английски

http://it-ebooks.info/publisher/3/
http://it-ebooks.info/author/904/
http://it-ebooks.info/author/634/
http://it-ebooks.info/publisher/2/
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