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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код INF 1023
2. Наименование на учебната дисциплина Информатика - І част
3. Вид: задължителна
4. Цикъл: първи
5. Година от обучението: първа
6. Семестър / триместър, в който се изучава: първи
7. Брой кредити 3
8. Име на лектора доц. д-р Евгения Ракитина
9. Резултати от обучението: Целта на дисциплината е развитие на дигитална

компетентност на студентите чрез лекционен материал, съдържащ най-новите
достижения в областта, поднесен по иновативен начин и съобразен с тяхната
професионална ориентация, и индивидуални и групови креативни задачи и проекти,
свързани с професионалното им направление.

10. Начин на осъществяване: директно
11. Предварителни и съпътстващи изисквания: Обучението по дисциплината

Информатика е базирано на придобитите познания в областта на Информатиката по
време на средното образование, като ги надгражда, запознавайки студентите със
съвременните достижения в информационните технологии и професионално
ориентира практическите им умения.

12. Съдържание на курса: Курсът има насоченост към придобиване на съвременни
познания в сферата на технология за споделяне на документи и инструменти за
съвместна работа, автоматизирани технологии за работа с текст, възможности за
визуализация на дигитално съдържание чрез схеми, диаграми, разширени
възможности и техники за форматиране, редактиране и оформление на текстови
документи, търсене и извличане на информация в семантичен уеб.

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

• Лютов Н, Ракитина Е., Ракитин И., Информатика, Издателство ВСУ „Черноризец
Храбър“, 2012

• Computer Networks by Andrew S. Tanenbaum
• Introduction to the Semantic Web and Semantic Web Services by Liyang Yu
14. Планираните дейности за обучение и методи на преподаване лекции и семинарни

упражнения
15. Методи за оценка и критерии По време на обучението си студентите работят по

няколко проекта, самостоятелни и/или групирани в екипи. На студентите са
осигурени допълнителни ресурси в електронен вид и със свободен достъп, чрез които
да се самоусъвършенстват.

16. Език на преподаване: български, английски


