Факултет: ФАКУЛТЕТ ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И МЕНИДЖМЪНТ
Катедра: ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ
Професионално направление: 5.3. КОМУНИКАЦИОННА И КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА
Специалност: ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ МРЕЖИ
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА ИНФОРМАТИКА
БЕЗЖИЧНИ КОМУНИКАЦИИ И РАЗПРЪСКВАНЕ
Образователно-квалификационна степен: ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР
ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС
1. Наименование на курса: ВИСША МАТЕМАТИКА 1
2. Код на курса: 01.1.1.1.01
3. Вид на курса: задължителен
4. Ниво: професионален бакалавър
5. Година на изучаване: първа
6. Семестър: първи
7. Брой кредити: 7,5
8. Име на лектора: доц. д-р Емилия Саранова
9. Резултати от обучението за дисциплината– усвоени знания, умения, компетенции:
Целта на курса по дисциплината Висша математика е да обезпечи с необходимия
математически апарат изучаването на дисциплините, включени в учебните планове на
специалностите. Студентите, приключили обучението си по дисциплината, трябва да
умеят да прилагат основни математически методи.
10.Начин на преподаване: лекции, семинарни упражнения
11.Предварителни изисквания:
Студентите следва да имат задълбочени познания в областа учебната дисциплина
Математика от гимназиалния курс на обучение.
12. Съдържание на курса:
Учебната програма съдържа елементи от линейна алгебра, аналитична геометрия,
диференциално и интегрално смятане.
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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 Контролните работи – 50 точки;
успешно представяне на писмения и устен изпит – 50 точки.
Крайната оценка се формира от резултатите от 2 контролни работи (макс. 50 точки) и
изпит (макс. 50 точки). Окончателната оценка се получава чрез сумата от точки от
контролните работи и точки от изпита, умножена с коефициент на тежест 0,1.
15. Език на преподаване: български

