ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА
СЕРТИФИЦИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО ISO 9001:2015
9002 Варна • бул. ”Княз Борис I” 77 • Телефон 052 643 360 • Телефакс 052 643 365 • www.ue-varna.bg

Регламент за провеждане на
секция „Уеб дизайн“,
от „Университетска национална ученическа олимпиада“,
на 3.12.2022 г., Икономически университет – Варна
I. Цел
Целта на състезанието е да се предостави възможност за творческа изява в
областта на интернет технологиите и създаването на уеб съдържание на ученици от
средните училища.
II. Изисквания към участниците
В състезанието могат да участват ученици от 11 и 12 клас.
III. Етапи и срокове при провеждането на състезателното събитие
Състезанието преминава през следните етапи:
1) Регистрация: желаещите да участват трябва да се регистрират като попълнят
онлайн апликационна форма в периода от 20.10.2022 г. до 27.11.2022 г. на адрес:
http://informatics.ue-varna.bg/competition.php
2)

Провеждане:

състезанието

ще

се

проведе

неприсъствено

на

3 декември 2022 г. Подробни указания за провеждането ще бъдат публикувани на адрес:
http://informatics.ue-varna.bg/contest.html
3) Обявяване на резултатите: 4 декември 2022 г. на уеб страницата за
състезанието – http://informatics.ue-varna.bg/results.html
IV. Формат и оценяване
В състезанието участниците работят самостоятелно върху разработването на уеб
сайт по предварително зададена от организационния комитет тема. Уеб сайтът може да
се разработи с избрана от участниците платформа: Wix, Google Sites, WordPress.com,
Weebly, Blogger. Трябва да се създадат поне 6 страници, една от които представя
участникът. Сайтът трябва да включва някои задължителни компоненти: header (състои
се от: лого; наименование; слоган, поле за търсене); меню на първо ниво; странична
лента; footer (състои се от copyright текст с имената и училището на участника).

Допълнителни указания по съдържанието на страниците и разположението на
компонентите се дават по време на състезанието. Задължително условие е сайтът да
бъде публично видим (публикуван на уеб хостинг), за да е достъпен за разглеждане и
оценяване от журито. Не се допуска изпращане на архив на уеб сайтове, създадени с
платформа на localhost или статични уеб сайтове, разработени с HTML/CSS. Уеб
сайтове, които не са публично достъпни, няма да бъдат оценени и участникът отпада от
класирането.
Време за работа: 180 минути.
V. Класиране на участниците
Класирането се извършва по точките, получени от изпълнението на критериите за
оценка (вж. т. VII). При равен брой точки се взема предвид и времето (в минути), за
което е реализиран сайтът.
VI. Жури
Оценяването ще се извърши от четиричленно жури, което включва преподаватели
от катедра „Информатика“ при ИУ – Варна и е в състав:
Проф. д-р Снежана Сълова – председател
Доц. д-р Янка Александрова
Гл. ас. д-р Радка Начева
Гл. ас. д-р Бонимир Пенчев
Георги Янков – управител на „Нанотек Електроник България ЕООД“
VII. Критерии за оценка
Максималният брой точки, които може да получи всеки участник, е 100,
разпределени съобразно изпълнението на следните критерии:
●

включване на задължителните по условие елементи на потребителския
интерфейс – 20 т.;

●

цветова схема, съответстваща на темата – 10 т.;

●

подходящи изображения според темата на сайта – 10 т.;

●

подходящо лого – 10 т.;

●

релевантно подбрани шрифтове – 10 т.;

●

разширяване на функционалността на сайта чрез поне два плъгина – 10 т.;

●

творчески подход за реализация – 30 т.
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Уеб сайтът трябва да има завършен вид, без използване на примерни текстове от
типа “Lorem Ipsum”. Логото не е задължително да е собствена разработка. Ако се
използва готов логотип, изображението трябва да е безплатно, без фон. Изображенията
трябва да имат размер, съответстващ на предназначението и местоположението им, да
са безплатни и без водни знаци. Плъгините, с които се работи, трябва да са някои от
посочените: събитиен календар, контактна форма, формуляр за заявка на продукт или
услуга, captcha изображение при публикуване на коментар към публикация, Like Box
поле, бутони за споделяне на публикации в социални медии, вход с профил от социална
медия или Google профил.
VIII. Награден фонд
Съгласно действащите в ИУ – Варна „Правила за организиране и провеждане
на национални и международни студентски и ученически олимпиади, конкурси и
състезания“ участниците, заелите призови места в олимпиадата при записване в ИУ –
Варна (обучение субсидирано от държавата), се освобождават от заплащане на две
семестриални такси за класиране на първо място, една семестриална такса за
класираните на второ и трето място.
На всички, които са получили резултат, равен или по-голям от 50% от
максималния брой точки, резултатът се признава като оценка за кандидатстване в прием
ОКС „бакалавър“ в ИУ – Варна. Резултатът се преобразува в оценка за кандидатстване в
ИУ – Варна както следва:
1. при резултат от 50% до 59% от максималния брой точки – оценка Много добър
(5,00);
2. при резултат от 60% до 69% от максималния брой точки – оценка Много добър
(5,25);
3. при резултат от 70% до 79% от максималния брой точки – оценка Отличен
(5,50);
4. при резултат от 80% до 89% от максималния брой точки – оценка Отличен
(5,75);
5. при резултат от 90% до 100% от максималния брой точки – оценка Отличен
(6,00).
Заелите призови места ще получат допълнителни награди от фирма Нанотек.
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