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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС  

 

 1. Наименование на курса: КОМПЮТЪРНИ АРХИТЕКТУРИ 

 2. Код на курса: 00.1.2.2.10 

 3. Вид на курса: задължителен 

 4. Ниво: професионален бакалавър 

5. Година на изучаване: първа 

6. Семестър: втори 

7. Брой кредити: 5 

 8. Име на лектора: проф. Светла Радева 

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

Целта на курса е да даде на студентите в систематизиран вид основни знания за 

отделните устройства, включени в съвременните компютърни архитектури и 

организацията на изчислителния процес в тях. Студентите, приключили обучението си по 

дисциплината, трябва да имат познания за това как работи компютъра и умения по 

поддържането на една компютърна система в работоспособно състояние, като 

инсталиране на нов принтер, добавяне и отстраняване на карти, инсталиране на драйвъри 

и др. 

 10.Начин на преподаване: лекции,  практически упражнения 

11.Предварителни изисквания: 

  Студентите следва да имат задълбочени познания в областа на учебните дисциплини: 

„Основи на информатиката”, „Програмиране”, включени в учебния план на 

специалностите.   

 12. Съдържание на курса:  

 Дисциплината е практически ориентирана и запознава студентите със съвременните 

технологии за конфигуриране на компютърна система, изпълнение на операциите в 

централните устройства, входно-изходния обмен на данни, работата на входно-изходните 

устройства, физическите компоненти и устройствата за свързване на компютрите в 

мрежа. 

13. Библиография  

            Основна литература: 

1. Танева, Л. Компютърни архитектури, ЮЗУ „Неофит Рилски“, 2013. 

2. Еленков, Г. Компютърни архитектури и операционни системи, УКЦ при ХТМУ, 

София, 2010. 

Допълнителна литература: 

1. Людмила Р. Танева , Компютърни архитектури, "Неофит Рилски", 2012. 

14. Методи и критерии на оценяване:  

 Формирането на крайната оценка е на базата на получени точки. 

 

  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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


