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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код на курса: INF3501
2. Наименование на курса: Зависимости в Интернет среда
3. Вид на курса: факултативна
4. Цикъл: втори
5. Година на изучаване: първа
6. Семестър: първи
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора: проф. д-р Теодора Бакърджиева
9. Резултати от обучението за дисциплината: Целта на курса е представяне на
технологичните предизвикателства и основните интернет зависимости, които те провокират.
10.Начин на преподаване: директно
11.Предварителни изисквания: В дисциплината се включват познания от областта на
общата информатика, изучавана в I и II семестър през първата учебна година, където се
разглеждат общите въпроси за ИКТ.
12. Съдържание на курса (анотация): Студентите получават знания за уеб услуги и облачни
технологии, като30% от времето е отделено за практическа работа. Специално внимание се
отделя на зависимостите от виртуалната реалност –
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14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: предоставят се специално
подготвени електронни уеб базирани учебни ресурси; По време на обучението студентите
имат възможност да презентират разработки по избрана от тях тема от конспекта пред
аудиторията.

15. Методи и критерии на оценяване: Оценяването е на база активност на студентите в
периода на целия семестър. Цялостната оценка се оформя от участие в процеса на обучение и
подготовка на курсов проект Успешно представяне на тема пред аудиторията определя 40%
от общата оценка от изпита и защитата на курсовия проект дава 60%.
16. Език на преподаване: български, английски
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