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: Графична информация и документация
2. Код на курса: SEC 1069
3. Вид на курса: избираем
4. Ниво: бакалавър
5. Година на изучаване: трета
6. Семестър: шести
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора:: проф.д.и.н. Владимир Томов
9. Резултати от обучението за дисциплината – Целта на дисциплината е усвояване на
методите и средствата за графични изображения в професионалната дейност.
10.Начин на преподаване -директно
11.Предварителни изисквания - Необходимо е студентите да са придобили знания по
дисциплините “Информатика” и “Информационни системи и технологии”.
12. Съдържание на курса – Графичната информация е основна в управленската и
професионалната дейност. Това налага изучаване на основни моменти в
представянето на разнообразни графични изображения. Програмата включва
усвояване на основните графични знаци, графично представяне на информацията и
анализиране на графичните изображения и извеждане на необходимата
информация.
13. Библиография:
Томов, В. Методическо ръководство за дипломанти. Русе, Русенски университет, 2006.
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14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: Лекции, консултации,
индивидуална работа с преподавател, групови семинари, семинарни занятия.
15. Методи и критерии на оценяване: Писмен и устен семестриален изпит
“ОТЛИЧЕН”: Студентът показва всестранни и задълбочени знания, дава обосновани и
точни отговори по въпросите, умело, логично и точно излага мислите си, притежава
практически умения и навици по отчитане на кризисните ситуации. “МНОГО
ДОБЪР”: Студентът има пълни и задълбочени познания, притежава практически
умения, има логична и задълбочена мисъл, умело си служи с правната терминология.
“ДОБЪР”: Студентът има пълни знания, притежава практически умения, има
задълбочена мисъл, умело си служи с правната терминология.
“СРЕДЕН”: Студентът отговаря по същността на въпросите с известни затруднения,
има недостатъчни практически умения и навици, не винаги излага точно мислите си.
“СЛАБ”: Студентът няма необходимите знания, допуска принципни грешки,
затруднява се в отговорите, не умее да обясни същността на въпроса.
16. Език на преподаване: български
17. Практика:-

