
Факултет: ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И МЕНИДЖМЪНТ 

Катедра: ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 

Професионално направление: 5.3. КОМУНИКАЦИОННА И КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА 

Специалност: СОФТУЕРНО ПРОЕКТИРАНЕ (СП) 

Образователно-квалификационна степен: ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР 

 

 

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС  

 

 1. Наименование на курса: Инженерна математика 3 

 2. Код на курса: 09.1.3.0.13 

 3. Вид на курса: задължителен 

 4. Ниво: професионален бакалавър 

5. Година на изучаване: втора 

6. Семестър: трети 

7. Брой кредити: 5 

 8. Име на лектора: доц. д-р Красимир Марков  

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

(цели):  

Целта на курса е да представи на студентите в систематизиран вид теоретични и 

практически знания, за да се обезпечи с необходимия абстрактен математически апарат 

за изучаването на учебните дисциплини, включени в учебните планове на специалността.  

 

10.Начин на преподаване: лекции и семинарни упражнения 

 

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

Необходими предварителни знания по дисциплините: Инженерна математика 1, 

Инженерна математика 2, Основи на програмирането, Основи на информационните 

технологии и др., включени в учебния план на специалността. 

  

12. Съдържание на курса (анотация):  

Въведение в Теория на категориите за ИТ инженери, Базови математически понятия, 

Категории от алгебрични структури, категория от категории, Моноиди като множества 

и като категории в езиците за програмиране и др. 

 

13. Библиография (препоръчителна или задължителна литература)  

Основна литература: 

 Bartosz Milewski, Category Theory for Programmers, 2014. 

https://bartoszmilewski.com/2014/10/28/category-theory-for-programmers-the-preface/  

 Michael Barr, Charles Wells. Category Theory for Computing Science. Prentice Hall 

International Series in Computer Science, 1989. ISBN-13: 978-0131204867. 

http://www.math.mcgill.ca/triples/Barr-Wells-ctcs.pdf  

 Peter Smith. Category Theory. A Gentle Introduction. University of Cambridge, 2016. 

http://www.logicmatters.net/resources/pdfs/GentleIntro.pdf  

Допълнителна литература: 

 F. William Lawvere, Stephen H. Schanuel. Conceptual Mathematics. A first introduction to 

categories. Cambridge University Press, Cambridge CB2 IRP, United Kingdom, 1997. 

http://libgen.io/get.php?md5=532F24F97A61E0CD1F1F78EE9FFCF796&nametype=orig

&key=4T28VT33J5YTD72Z  

 Steve Awodey. Category Theory, Second Edition. Oxford University Press Inc., New York, 

USA, 2010, ISBN 978–0–19–958736–0 (Hbk.), ISBN 978–0–19–923718–0 (Pbk.) 

https://people.mpi-sws.org/~dreyer/courses/catlogic/awodey.pdf  
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14. Методи и критерии на оценяване:  

Окончателната оценка по дисциплината се оформя на базата на точкова система 

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

от следните дейности: 

 успешно решаване на задачи от Контролна работа – 40 точки; 

 успешно представяне на писмения и устен изпит – 60 точки. 

Крайната оценка се формира от резултатите от 1 контролна работа (макс. 40 

точки) и изпит (макс. 60 точки). Окончателната оценка се получава чрез сумата от точки 

от контролната работа и точки от изпита, умножена с коефициент на тежест 0,1. 

Формиране на крайната оценка 

Формирането на крайната оценка е на базата на получените през семестъра 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


