Факултет:Юридически
Катедра:Сигурност и безопасност
Професионално направление:Национална сигурност
Специалност:Защита на националната сигурност
Образователно-квалификационна степен :бакалавър
ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС
1. Наименование на курса: Технически системи за сигурност
2. Код на курса: SEC 1080
3. Вид на курса: задължителен
4. Ниво: бакалавър
5. Година на изучаване: трета
6. Семестър: пети
7. Брой кредити: 4,5
8. Име на лектора: доц. д-р Петър Бойчев
9. Резултати от обучението за дисциплината – Лекциите и упражненията имат за цел да
покажат ролята и мястото на техническите методи и средства за придобиване или
защита на информацията в контекста на общия процес на глобализация на икономиката,
както и да подготвят бъдещите специалисти за работа в тази област.
10.Начин на преподаване – директно
11.Предварителни изисквания - няма
12. Съдържание на курса - В учебната дисциплина се изучават всички конкретни мерки
за защита на информацията: механични средства, алармени системи срещу проникване,
системи за контрол на достъпа, телевизионни системи за наблюдение, защита на
информацията от СРС, защита на комуникациите и на компютърните мрежи, на
документите срещу фалшификация и поправка. Набляга се на практическите подходи
при създаване на системи за информационна сигурност.
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14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: лекции, индивидуални
консултации, семинарни занятия
15. Методи и критерии на оценяване: писмен и устен изпит, резултати от текущ контрол
За студентите от редовно обучение общата оценка по дисциплината се формира от
резултатите на писмения изпит и оценката на курсова работа и тестове. Участието в
тестовете и разработването на курсова задача е задължително.Тежестта на отделните
компоненти в общата оценка е както следва:
• сумата от точки по подготвената курсова работа и решаването на тестове – 40%;
• резултати от писмения изпит – 60%.
За стимулиране на изявили се студенти се предвижда освобождаване при
набиране на определен оптимален брой точки и събеседване с титуляра на
дисциплината. За студентите от задочно обучение допускането до изпит става след
предаване на курсов проект.
16. Език на преподаване: български
17. Практика:-

