ОБЩИ УМЕНИЯ:
 творчески да прилагат придобитите знания; да генерират и представят собствени
решения на проблеми в областта на информационните системи;
 критично да анализират и прилагат редица концепции, принципи и практики от
предмета в контекста на слабо определени задачи, демонстрирайки умение за
правилен избор и използване на ефективни средства и техники;
 да идентифицират проблема, изискванията на потребителя, анализ и реализация на
информационни системи;
 да познават юридическите последици от
незаконно използване на класифицираната информация;
 да умеят да използват бази от данни и
Правно-информационни системи
СПЕЦИФИЧНИ УМЕНИЯ:
 да интегрират и подпомагат развитието
на вече съществуващите информационни системи в държавната администрация
и възможности за интеграция на бъдещи
системи
 да познават технологичния и информационен инструментариум, необходим за
последваща интеграция на приложения и
осъществяване на хоризонтални връзки
между съществуващите информационни
системи с цел създаване на комплексни
електронни услуги
 да развиват и поддържат информационни
системи във всичките фази на жизнения
им цикъл;

 да анализират, оценяват и управляват дейността на една организация с оглед потенциална поддръжка посредством информационни системи;

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ
УНИВЕРСИТЕТ
„СВ. СВ. КИРИЛ И
МЕТОДИЙ”

 да работят с правни информационни системи;

Катедра „Информационни Технологии”
Специалност „Право”

 да осъществяват надежден контрол на използването, достъпа и съдържанието на
разпространяваните по електронен път
материали
 да познават правилата за поддръжка и защита на информацията, касаеща предоставянето на комплексни електронни услуги
 да познават архитектурата, базирана на
най-модерните тенденции за устойчивост
при срив, разпределяне на натоварването,
възстановяване при аварии, архивиране
 да осъществяват контрол на достъпа чрез
автентикация на потребителите посредством име и парола или електронно удостоверение
 да поддържат високо достъпна и безотказна интранет/интернет структура, която
гарантира доставянето на информацията
до съответните звена

МАГИСТЪРСКА
ПРОГРАМА
Информационни
технологии в
съдебната и
изпълнителната
власт
Прием: задочна форма, платено обучение
Срок на обучение: 5 семестъра

РЪКОВОДИТЕЛИ НА ПРОГРАМАТА:
Доц.д-р Цветан Сивков, спец.”Право”
Доц.д-р Мариана Петрова, катедра ”ИТ”
ЗА КОНТАКТИ:
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”
5 корпус, каб.715, Валентина Лазарова
Тел/факс:062 621949
e-mail: m.petrova@uni-vt.bg

Професионална квалификация:
Магистър по Информационни технологии в
съдебната и изпълнителната власт
Условия за кандидатстване:
Придобита степен „бакалавър”
или „Магистър” от друга област
на висшето образование.

ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА:

Магистърската програма “Информационни технологии в съдебната и изпълнителната власт” дава на студентите познания по
въпросите, свързани с използването на информационните технологии и защитата на информацията в съдебната и изпълнителната власт.
Основните принципи за работа органите
на съдебната и изпълнителната власт, възприети от ЕС: законност, откритост, ефективност и
ефикасност, отчетност и кохерентност, са залегнали и в политиката на страната и нормативните актове. За постигането на по-висока
ефективност в работата на администрацията
се предприемат редица мерки, свързани с въвеждане на информационните системи и технологии, е-правителство, е-правосъдие, е-услуги, въвеждане на системи за управление на
качеството, използване на принципите за подобро регулиране, развитие на електронното
управление и др. Все по-широкото навлизане
на ИКТ изисква не само специалисти в тази
професионална област, но и обучаването на
квалифицирани потребители.
Магистърската програма има за цел да
повиши квалификацията на лица, завършили
специалностите в друго професионално направление. Програмата предоставя знания
и изгражда умения и способности за разработване и прилагане на националната административна политика за е-правителство,
е-правосъдие, е-услуги и е-администрация в
условията на демократичен преход и пазарна
икономика.

 Да се изградят високо квалифирицирани
специалисти за нуждите на съдебната и
изпълнителната власт, подготвени успешно да прилагат информационните технологии;
 Да се повишат уменията и знанията на
заети в практиката специалисти за придобиване на квалификация за изпълнение на нови задачи и за стимулиране на
служебното им израстване, повишаване
ефективността им, подобряване на административното обслужване на населението и подобряване на между-народното и
европейско сътрудничество;

умения в областта на информационното осигуряване, съхранението и класификацията на
данните.
СЪТРУДНИЧЕСТВО:
 Държавна комисия по сигурността на информацията
 СУ „Св.Климент Охридски”
 Апелативен съд Велико Търново
 Област Велико Търново
 Община Велико Търново
 Фондация „Право и Интернет”

1/ обучение във връзка с промените – изграждане на знания и умения, които да подсигуряват необходимото професионално, информационно и технологическо ниво на администраторите;

Реализация: Завършилите успешно магистърската програма и придобили необходимия
практически опит ще могат да работят като
държавни служители, експерти, специалисти
и консултанти, както и да заемат различни
ръководни и експертни длъжности, свързани с информационни системи и технологии
и е-администрация, в органите и звената на
съдебната и изпълнителната власт, способни
за работа и в международни и европейски
институции. Те ще бъдат способни да работят
също като експерти в международни и неправителствени организации в областта на електронната администрация.

2/ обучение във връзка с по-добро обслужване на гражданите;

Формата на дипломиране е разработка
на дипломна работа.

 Да повиши качеството на подготовка
на специалисти по администрация чрез
предлагане на гъвкави, модерни и адаптирани към постоянно изменящите се условия на практиката дисциплини основно в
три направления:

3/ обучение във връзка с присъединяването
ни към Европейския съюз и опознаването на
европейските стандарти в областта на администрацията и правосъдието.
Нуждата от такива специалисти се определя и от необходимостта за успешна реализация
на съдебната реформа особено с оглед присъединяването на България към ЕС. Успешно завършилите програмата ще притежават добри

