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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС
1. Наименование на курса: Основи на програмирането
2. Код на курса: 09.1.1.0.04
3. Вид на курса: задължителен
4. Ниво: професионален бакалавър
5. Година на изучаване: първа
6. Семестър: първи
7. Брой кредити: 4
8. Име на лектора: проф. дтн. инж. Димитър Радев
9. Резултати от обучението за дисциплината – усвоени знания, умения, компетенции
(цели):
Целта на курса е да даде на студентите основни познания по програмиране и да ги
запознае със съвременните програмни езици. Студентите, завършили обучението си по
дисциплината трябва да имат познания по програмиране, да са запознати със синтаксиса
на програмния език Java и да имат основни умения за работа с някои съвременни
платформи за разработка с него.
След успешно приключване на курса студентите трябва да могат:
 да обясняват понятия и принципи, свързани с програмирането на съвременни
програмни езици;
 да разчитат код, написан на Java или друг съвременен програмен език като C#;
 да използват среда за разработка;
 да разпознават и отстраняват възникнали основни неизправности при компилиране
на код на Java.
10.Начин на преподаване: лекции и практически упражнения
11.Предварителни изисквания (пред-условни или съусловни дисциплини):
Компютърни архитектури, Операционни системи и Инженерна математика 1
12. Съдържание на курса (анотация):
Въведение в курса и основни понятия, Вход и изход от конзолата, условни конструкции
и цикли, Масиви и структури от данни, списъци и бройни системи, Класове и обекти,
Символни низове
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14. Методи и критерии на оценяване:
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

