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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС  

 

 1. Наименование на курса: Електроника 

 2. Код на курса: 08.1.1.0.04 

 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 

(цели):  

Целта на дисциплината е да даде на студентите в систематизиран вид теоретични и 

практически знания за основните принципи и закономерности в електрониката и тяхното 

приложение в електронните устройства и компютрите. 

 

10.Начин на преподаване: лекции и практически упражнения 

 

11.Предварителни изисквания (пред-условни или съусловни дисциплини): 

Студентите следва да имат задълбочени познания в областа на Знания по Физика и 

Математика от средното образование, Инженерна математика 1 

 

12. Съдържание на курса (анотация):  

Основни величини и закономерности в електрониката, Принципи на електрическите и 

електронни компоненти и системи, Технологични аспекти на предаването на сигнали, 

Електронни устройства в телекомуникациите 

 

13. Библиография (препоръчителна или задължителна литература)  

Основна литература: 

 Куцаров Ст. Специализирана електроника в телекомуникациите, изд. НБУ, С., 2011. 

 

Допълнителна литература: 

 Неделчев Л. Физика, Изд. център на ВУ „КТП”, С., 2012. 

 

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: 

 решаване и навременно предаване на задачите за самостоятелна работа – 20 

точки; 

 активно участие в практическите упражнения и защита на протоколи – 20 

точки; 

 успешно решаване на писмен Тест № 1 – 30 точки; 

 успешно решаване на писмен Тест № 2 – 30 точки. 



Тестовете по дисциплината се състоят от двадесет затворени въпроса всеки, като 

въпросите имат 4 възможни отговора, от които само един е верен. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


