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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС  

 

1.Наименование на курса: Web дизайн 

2. Код на курса: 05.2.5.6.29 

3. Вид на курса: избираем 

4. Ниво: професионален бакалавър 

5. Година на изучаване: трета 

6. Семестър: пети 

7. Брой кредити: 4.5 

8. Име на лектора: гл. ас. д-р Димитър Ваковаки 

9. Резултати от обучението за дисциплината– усвоени знания, умения, компетенции 

(цели): 

Целта на курса е студентите да се запознаят с основните клиентски технологии за 

създаване на уеб сайт, с необходимостта и начините за придържане към стандарти, с 

добрите практики за постигане на достъпност (accessibility), използваемост (usability) и 

правдоподобност (credibility) на информацията, както и изграждането на умения за 

работа със среда за създаване на уеб съдържание. 

 

10. Начин на преподаване: лекции и практически упражнения 

 

11.Предварителни изисквания (пред-условни или съусловни дисциплини): 

„Основи на информатиката”, „Програмиране“ и „База данни в телекомуникациите“ 

 

12. Съдържание на курса (анотация): 

Дисциплината съдържа: История на Интернет; Основни услуги и мястото на WWW 

сред тях; Необходимост от стандарти HTML, XHTML, HTML5; Език за описание на 

документи HTML; Разделяне на структурата на документа от представянето му - 

технологията CSS (Cascaded Style Sheets, Вложени стилови таблици); DOM (Document 

Object Model, Обектен модел на документа); Програмиране от страна на клиента - езикът 

ECMAScript / JavaScript; Кратки сведения за протокола HTTP; Новости в HTML5: 

мултимедия, 2D графика (canvas), съхранение на данни на клиентската машина (web 

storage). Публикуване и популяризиране на сайт. Въведение в SEO. 

 

13. Библиография (препоръчителна или задължителна литература) 
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14. Методи и критерии на оценяване: 

Окончателната оценка по дисциплината се оформя на базата на точкова система 

като максималният брой точки, който студентите могат да получат е 100. Те се 

формират от следните дейности: 

 успешно решаване на задачи от Контролна работа или успешно справяне с 

поставена на лекциите задача – до 50 точки; 

 Успешно представяне на изпита – до 50 точки. 

Формиране на крайната оценка 

Формирането на крайната оценка е на базата на получените точки, като 

съответствието между броя точки и оценката по шестобалната система е дадено в 

Таблица 1. 

         Таблица 1. 

Брой точки Оценка по шестобалната система 

0 – 20 Слаб 2 (F) 

20 – 39 Слаб 2 (FX) 

40 – 49 Среден 3.00 (E) 

50 – 59 Среден 3.00 (D) 

60 – 69 Добър 4.00 (C) 

70 – 84 Мн. добър 5.00 (B) 

85 – 100 Отличен 6.00 (A) 

 

15. Език на преподаване: български 

 


