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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: INF 3044
2. Наименование на учебната дисциплина: Информационни системи и технологии
3. Вид: задължителна
4. Цикъл: втори
5. Година на изучаване: първа
6. Семестър: първи
7. Брой кредити:1.5
8. Име на лектора: проф. д-р Теодора Бакърджиева
9. Резултати от обучението – Предложеният курс е задължителен и се изучава в първи
семестър. Неговата цел е да представи същността и принципите на Българската интегрирана
митническа информационна система (БИМИС) и електронните митници. Студентите се
запознават с възможностите за публикуване на информация в Интернет, с действието на
електронния подпис и цифровия сертификат, както и с методите на защита на
информационните системи.
10.Начин на преподаване - директно
11.Предварителни изисквания - общи познания по WORD, EXEL
12. Съдържание на курса - Технологии за търсене на информация в Интернет среда. Мета
търсене. Търсещи машини – GOOGLE, MAMMA, PROFUSION и др. Online библиотеки и
форуми в Интернет. Аудио и видео приложения в реално време в Интернет. Формати за
съхраняване на звук, изображения и видео. Internet Phone, Netmeeting, Yahoo Messenger.
13. Библиография:
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14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: лекции, консултации,
самостоятелна работа
15. Методи и критерии на оценяване: Оценяването е на база активност на студентите в
периода на целия семестър. По време на обучението студентите имат възможност да
презентират разработки по избрана от тях тема от конспекта пред аудиторията. Успешно
представяне определя 40% от общата оценка от изпита. Цялостната оценка се оформя от
участие в процеса на обучение и подготовка на курсов проект, публикуван в Интернет среда
на тема «Приложение на информационните технологии в митническата администрация»
16. Език на преподаване: български


