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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС  

 

 1. Наименование на курса: Oracle бази данни 

 2. Код на курса: 09.1.4.0.23 

 3. Вид на курса: задължителен 

 4. Ниво: професионален бакалавър 

5. Година на изучаване: втора 

6. Семестър: четвърти 

7. Брой кредити: 4 

 8. Име на лектора: доц. д-р Филип Баталов 

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

(цели):  

Целта на изучаване на дисциплината е да формира комплекс от знания и умения в 

областта на разработката, администрирането и поддръжката на бази данни на базата 

на системата за управление на бази от данни Oracle. 

 

10.Начин на преподаване: лекции и практически упражнения 

 

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

Студентите следва да имат задълбочени познания в областа на Компютърни мрежи 

и протоколи 1 и 2, Администриране на Windows и др., включени в учебния план на 

специалността 

 

12. Съдържание на курса (анотация):  

Основи на бекъп и възстановяване на данни, Конфигуриране на бекъп настройки, 

Диагностициране на база данни, Дубликат на база данни и др. 
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Основна литература: 
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Допълнителна литература: 

 Database Backup and Recovery User's Guide - 

https://docs.oracle.com/cd/E11882_01/backup.112/e10642/toc.htm Официална 

документация за продукта. 

 Oracle 11g Articles – Детайлни статии за продукта с упътвания - https://oracle-

base.com/articles/11g/articles-11g 

 Recovery Manager (RMAN) Enhancements in Oracle Database 11g – Онлайн статии за 

софтуера RMAN - https://oracle-base.com/articles/11g/rman-enhancements-11gr1 

 

http://www.oracle.com/us/products/applications/036047.htm
http://download.oracle.com/docs/cd/A97501_01/html/homeset.html
https://oracle-base.com/articles/11g/articles-11g
https://oracle-base.com/articles/11g/articles-11g
https://oracle-base.com/articles/11g/rman-enhancements-11gr1


14. Методи и критерии на оценяване:  

Окончателната оценка по дисциплината се оформя чрез изпит. Писменият изпит се 

провежда под формата на тест с отворени въпроси върху материала, посочен в конспекта 

и представен на лекциите по дисциплината. Критериите са: изчерпателност, точност и 

задълбоченост при отговаряне на поставените въпроси в теста. 

Тестът по дисциплината се състои от десет въпроса. Оценява се отговора на всеки 

въпрос от теста. Изчерпателно, точно и задълбочено развиване на един въпрос от теста 

се оценява с 10 точки. Максимален брой точки – 100.  

Получената оценка от текущ контрол (формира се от точките от практическите 

упражнения и проведените контролни работи за проверка на теоретичната и 

практическата усвояемост) и оценката от писмения изпит се трансформират в крайна 

оценка по шестобалната система. 

Формирането на крайната оценка се оформя чрез оценка от писмения изпит и оценка 

от текущ контрол (точки от лабораторните упражнения и проведените контролни 

работи за проверка на теоретичната и практическата усвояемост). 

Оценка от писмения изпит - студентите получават оценка по шестобалната 

система при съответствие с точкова система, дадена в таблица 1. 

 

         Таблица 1. 

Брой точки Оценка по шестобалната система 

0 – 39 Слаб 2 (F) 

40 - 45 Среден 3,00 (E) 

46 - 56 Среден 3,00 (D) 

61 - 74 Добър 4,00 (C) 

75 – 88 Мн. добър 5,00 (B) 

89 - 100 Отличен 6,00 (A) 

 

Крайната оценка се формира по формулата: крайна оценка= 0,6*оценка от писмен 

изпит + 0,4*оценка от текущ контрол. 

 

15. Език на преподаване: български 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


