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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС  

 

 1. Наименование на курса: ОСНОВИ НА ИНФОРМАТИКАТА 

 2. Код на курса: 00.1.1.1.03 

 3. Вид на курса: задължителен 

 4. Ниво: професионален бакалавър 

5. Година на изучаване: първа 

6. Семестър: първи 

7. Брой кредити: 5 

 8. Име на лектора: доц. д-р Бойко Банчев 

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

      Целта на курса е да даде на студентите в систематизиран вид основни познания в 

областта на информатиката (компютърните науки), теория на алгоритмите и 

алгоритмизацията на изчислителните процедури. Студентите, приключили обучението си 

по дисциплината, трябва да умеят да алгоритмизират (и представят във вид на блок-

схеми) процедури за числено решаване на математически задачи. 

 10.Начин на преподаване: лекции, практически упражнения 

11.Предварителни изисквания: 

 Студентите следва да имат задълбочени познания в областа на„Висша математика 

1”, „Висша математика 2”, „Основи на електрониката” и др., включени в учебните 

планове на специалностите.   

 12. Съдържание на курса:  

      В раздел I се разглеждат основите на информационното моделиране и кодиране на 

информацията. Раздел II е посветен на логическите основи на информатиката и някои 

важни въпроси от областта на алгоритмизацията. Раздел III засяга  някои въпроси, 

свързани с компютърните системи. В раздел IV се разглежда алгоритмизация на 

изчислителни процедури, свързани с числени методи.  

13. Библиография  
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Допълнителна литература: 

       1. Grossman, P., Discrete Mathematics for Computing, Second ed. 2002, PALGRAVE 

MACMILLAN, New York, ISBN 0–333–98111–1 

       2. Lipschutz Seymour, Lipson Marc Lars, Discrete Mathematics, Third Edition, Schaum’s 

Outline Series, McGraw-Hill, New York, 2007, ISBN: 978-0-07-161587-7 

 

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. 

15. Език на преподаване: български 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


