
Web, Mobile, Cloud 

Катедра „Информатика и икономика“ на Варненски 

свободен университет “Черноризец Храбър” организира 

състезание за ученици и студенти Web, Mobile, Cloud, 

което ще се проведе на 10.04.2016 г. от 9ч. във ВСУ 

 

Цели 

Целта на състезанието е да се даде възможност на участниците да покажат своите умения за 

създаване на уеб приложение, прототип на приложение или мобилно приложение.  

За кого е предназначено? 

Състезанието е предназначено за ученици от VII I- ХІІ клас и студенти. По изключение могат да се 

включат и по-малки ученици. Участници, които живеят извън Варна, могат да се състезават онлайн, 

като в деня на състезанието получат достъп до темата, а готовите работи изпратят най-късно до 1 час 

след обявения час за приключване. 

Състезателни категории 

 Уеб приложение 

 Мобилно приложение за OS Android 

 Прототип на приложение 

Задание. Тема и средства 

В рамките на четири астрономически часа участниците трябва да разработят заданието в 

категорията, за която са регистрирани. Темите се задават от журито в деня на състезанието. 

Разработването на заданията е въз основа на описани изисквания и със софтуер по избор на 

участниците. Препоръчва се използването на собствен лаптоп. 

Работата е индивидуална или в екип до трима. Разрешен е достъп до Интернет.  

Какво печелите? 

- Награди за победителите. 

- Учениците от 12-ти клас, завършили проекта си,  получават индивидуална оценка по 
шестобалната система, която важи за кандидатстудентски изпит за специалност "Информатика 
и компютърни науки" на ВСУ. 

- Най-добре представилите се ще бъдат забелязани от потенциални работодатели! 

- Награди за училищата. 

- По време на състезанието за учителите и гостите се ще се организира семинар на тема 
„Прототипиране на приложения и обучението по създаване на прототипи“. 

Такса за участие: 6 лв. Номер на платежен документ трябва да се попълни в регистрационната 

форма до 08.04.2016 г. Данни за банковата сметка: "Алианц Банк България" АД, BIC: BUINBGSF, IBAN 

код: BG 76 BUIN 7006 1025036424. Учениците от училища,  които имат сключен договор за 

сътрудничество със структурни звена на ВСУ, участват безплатно.  

Регистрация: http://goo.gl/forms/2bRhwuu7Gw или сканирайте кода 

Допълнителна информация: Ас. Антонина Иванова, 0889280560, cse@vfu.bg 

Посетете ни на https://www.facebook.com/cs.vfu и www.vfu.bg/cs 
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