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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС 

 

1. Наименование на курса: ТРАНСПОРТ В ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ МРЕЖИ 

2. Код на курса: 04.2.5.6.28 

3. Вид на курса: избираем 

4. Ниво: професионален бакалавър 

5. Година на изучаване: трета 

6. Семестър: пети 

7. Брой кредити: 6 

8. Име на лектора: доц. д-р Илка Стефанова 

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

Целта на дисциплината е да даде на студентите познания по принципите за 

изграждане на мрежите и основните методи за транспорт на данните, техните 

особености и различия, както и за перспективите за развитието им. 

Целта на практическите упражнения е студентите да получат умения за 

конфигуриране и преконфигуриране на съвременните елементи от мрежите, свързани с 

транспорта на даните и да изследват параметрите на предаване в мрежи реализирани по 

различни стандарти. 

10.Начин на преподаване: лекции, практически упражнения 

11.Предварителни изисквания: 

Студентите следва да имат задълбочени познания по дисциплините „Сигнали и 

системи“, „Комутация и мултиплексиране“, включени в учебния план на специалността. 

12. Съдържание на курса: 

Разглеждат се различни видове транспортни технологии и стандарти. 

13. Библиография (препоръчителна или задължителна литература) 

Основна литература: 

1. ITU-T – препоръки от серията G. 

2. Стандарти на IEEE. 

3. Стандартизационни документи на ETSI. 

Допълнителна литература: 

1. Johnson I. Agbinya. IP Communications and Services for NGN. Taylor and Francis Group - 

Auerbach Publications, 2010. 

2. Jeffrey S. Beasley. Networking, Second Edition. Pearson Education, 2009. 

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. 

15. Език на преподаване: български 


