
Факултет: „Международна икономика и администрация”
Катедра „Информатика и икономика”
Професионално направление: „Информатика и компютърни науки”
Специалност: „Информатика и компютърни науки”
Образователноквалификационна степен: бакалавър

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: INF 2300
2. Наименование на учебната дисциплина: Уеб дизайн 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: ас. Антонина Иванова
9. Резултати от обучението: В рамките на курса студентите ще могат практически да

прилагат знанията от изучаваните дисциплини, свързани с уеб дизайна. Обучаваните ще
усвоят умения за създаване на уебсайтове, съобразени с актуалните тенденции в дизайна,
адаптирани за работа на различни устройства. Студентите ще усвоят планирането на
процесите на създаване и поддръжка на сайт.

10. Начин на осъществяване: директно
11. Предварителни и съпътстващи изисквания: познания по HTML и CSS,

програмиране, компютърна графика
12. Съдържание на курса:

Елементи от дизайна на web страница и изисквания към тях, класификация на web
страници, критична оценка на изработени сайтове, документация, защита на авторското
право. Планиране на дейността по създаване на уеб сайт, визуална комуникация,
ограничения при изграждане на сайтове за хора в специални нужди., дизайн на сайтове
за различни устройства

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

- Дачева, Христина, Николай Нетов, Тодор Георгиев. Уебдизайн: Основни
принципи . София  Просвета, 2012.

- Gustafson Aaron. Adaptive Web Design: Crafting Rich Experiences with
Progressive Enhancement. New Riders, 2015

- Peterson, Clarissa. Learning Responsive Web Design: A Beginner's Guide. O'Reilly
Media, Inc.,2014.

- Sklar, Joel.  Principles of Web Design: The Web Warrior Series. Cengage Learning,
2014

- Wiedemann, Julius. Web Design: Interactive & Games. Koln: Taschen, 2014
- Нильсен, Якоб и др. Mobile Usability : Как создавать идеально удобные

приложения для мобильных устройств.  Москва: Эксмо, 2013.
14. Планирани дейности за обучение и методи на преподаване: упражнения
15. Методи за оценка и критерии: Оценката се формира от защита на курсов проект.

Активната работа по време на занятията носи точки, които формират 20% от оценката.
Студентите се информират за оценяването и по време на занятията, консултациите с
преподавателя или по електронен път.

16. Език на преподаване: български, английски, руски


