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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС  

 

 1. Наименование на курса: ФИЗИКА 

 2. Код на курса: 01.1.1.1.04 

 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 Лиан Неделчев 

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

 Целта на курса е да запознае студентите с основни физични принципи и закони и 

начина на прилагането им при решаване на конкретни практически задачи, което е нужно 

при изучаване на специалните дисциплини.  

 Студентите, приключили обучението си по дисциплината, трябва да познават 

основните физични закони, най-вече в области пряко свързани с телекомуникациите като 

вълнови процеси, електрични и магнитни явления и оптика и да умеят да ги използват за 

анализ на технически и специализирани задачи. 

 10.Начин на преподаване: лекции, практически упражнения 

11.Предварителни изисквания: 

      Студентите следва да имат задълбочени познания в областа на Физика и Математика 

от средния курс и учебната дисциплина Висша математика 1, включена в учебните планове 

на специалностите ТТ, БКР, ТИ и ТМ. 

      12. Съдържание на курса:  

      Разглеждат се всички основни дялове на физиката като особено внимание се отделя на 

тези, които са пряко свързани с телекомуникациите – трептения и вълнови процеси, 

електромагнетизъм и оптика. Освен лекционния материал курсът включва и практически 

упражнения, които дават възможност на студентите да се запознаят с процеса на 

получаване, обработка, анализ и таблично и графично представяне на експериментални 

данни.  

13. Библиография  

      Основна литература: 

      1. Неделчев, Л. Физика. Изд. център на ВУ „Колеж по телекомуникации и пощи”, 2012. 

      2. Giancoli, D. C., Physics: Principles with Applications, 

http://wps.prenhall.com/esm_giancoli_physicsppa_6/16/4350/1113739.cw/index.html 

      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: 

 правилно решаване на задачите за самостоятелна работа – до 20 точки; 

 активно участие в практическите упражнения, защита на протоколи – до 30 

точки; 



 успешно представяне на електронен изпитен тест – до 50 точки. Изпитният тест 

по дисциплината се състои от четиридесет затворени въпроса, като въпросите имат 4 

възможни отговора, от които само един е верен. За успешното преминаване на изпита е 

нужен резултат от най-малко 20 точки. 

15. Език на преподаване: български 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


