ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ – защита на дипломни работи – за ОКС „Магистър“
Специалности:
„Бизнес информатика с английски език“;
„Обучение по информатика и информационни технологии в училище“;
„Обучение по информационни технологии в началното училище“;
,,Обучение по информационни технологии в прогимназията“

ДАТА: 09.07.2017 г.
ЗАЛА: 446 к. з.
ДИПЛОМАНТИ:
1. ИВАН ИЛИЕВ ИЛИЕВ – „Графично приложение за управление на
тестовете и изпитите в обучението”
2. ТЮРКЯН АДИЛОВА МЕХМЕД – „Интерактивни средства за
обучение по информационни технологии в училище”
3. НЕВЕНА АТАНАСОВА МИРЧЕВА – „Разработка на сайт в
обучението по кулинарство”
4. ХАВИЗЕ БЕЙЛЮЛ ТЕФИК – „Ролята на информационните
технологии в обучението по български език“
5. ВАЛЕНТИНА МИТКОВА ИЛКОВА – „Проекти в обучението по
информационни технологии“
6. ВАНЯ ТОМОВА ПАРТЕНОВА – „Работата по проекти в обучението
по информационни технологии VІІ-VІІІ клас“
7. ЛЮБОМИР АЛЕКСАНДРОВ КОСТОВ – „Преподаване на Бази от
данни в средното училище“
8. АНТОНИЯ МИЛЕНОВА НИКОЛОВА – „Информационните
технологии в обучението по предмета „Биология и здравно образование“ в
девети клас“
9. МЕТОДИ ВЕНЦИСЛАВОВ ГАРАБИТОВ – „Програмиране в
интернет. Уеб сайт на ОУ „Христо Ботев“ с. Дорково“
10. ДЕСИСЛАВА ТОДОРОВА ШУКИНА-ВЪЛЧЕВА – „Преподаване
на електронна търговия и електронни разплащания в училище“
11. САБРИ МУСТАФА МУСА – „Формирани на умения и навици за
компютърна текстообработка на учениците от V клас“

ЗАЛА: 546 к. з.
ДИПЛОМАНТИ:
1. ИЛИАН КАМЕНОВ СТОЯНОВ – „Персонализиран онлайн магазин
със социален елемент”
2. ЕЛЕНА НИКОЛАЕВА ГЕОРГИЕВА – „Формиране на ДДС в
електронната търговия”
3. ГАЛЕНА ТОДОРОВА ЧАЛЪКОВА – „Софтуерни приложения,
използвани в козметични студиа”
4. ХРИСТИНА МАРИЯНОВА СЕМЕРДЖИЕВА – „Софтуерни
приложения, подпомагащи изучаването на народни танци“
5. ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА БИВОЛАРСКА – „Проектиране,
разработване и внедряване на софтуерна система за покупко - продажба на
селскостопански имоти. Модул имоти - създаване на оферта. Искане и
отпускане на кредит.“
6. МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ТОТИНОВА – „Виртуални инструменти за
обучение в начален етап“
7. ХРИСТИНА БОЙКОВА ЯНЕВА – „Обучение по български език в
първи клас за деца от ромски произход чрез използване на
информационните технологии“
8. ПЕТЯ ЯНКОВА ХРИСТЕВА – „Мултимедийни презентации в
обучението по английски език за втори клас“
9. БОЙКА МАНОВА БАРУКЧИЕВА – „Електронно помагало по
български език за трети клас“
10. ИСКРА ОРЛИНОВА ЛЮГОВА – „Формиране на знания и умения за
работа с графични изображения в началното училище“
11. СВЕТЛАНА ГЕОРГИЕВА БОРУКОВА – „Информационни
технологии използвани при обучение по предмета „Човекът и обществото”
в трети клас“
12. РЕНИ ЙОРДАНОВА ИВАНОВА – „Електронно портфолио“
13. СТОЯН МИНЧЕВ ИВАНОВ – „Приложение на информационните
технологии в обучението по домашен бит и техника“
14. ДЕЛЯНА КИРОВА ЧЕРВЕНЯШКА – „Приложение на
информационните технологии в обучението по български език и
литература в пети клас“
15. ДАНИЕЛА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА – „Преподаване на
електронни таблици в прогимназията“

