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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС  

 

1. Наименование на курса: ИНЖЕНЕРНА МАТЕМАТИКА 2 

2. Код на курса: 41.1.2.2.11 

3. Вид на курса: задължителен 

4. Ниво: бакалавър 

5. Година на изучаване: първа 

6. Семестър: втори 

7. Брой кредити: 5 

8. Име на лектора: доц. д-р Красимира Иванова 

9. Резултати от обучението за дисциплината:  

Целта на курса е да представи на студентите в систематизиран вид теоретични и 

практически знания, за да се обезпечи с необходимия математически апарат изучаването на 

дисциплините, включени в учебния план на специалността. Студентите, приключили 

обучението си по дисциплината, трябва да придобият: 

Основни знания за принципите и методите за решаване на диференциални уравнения, за 

използване на числови, степенни и функционални редове, редове на Фурие и тяхното 

приложение, функции на комплексни променливи, линейно оптимиране и теория на 

вероятностите. 

Практически умения да прилагат основни математически методи за решаване на реални 

проблеми и извършване на основни пресмятания.  

Компетенции: След успешно приключване на курса студентите трябва да могат:  

- да обясняват понятия, принципи и да прилагат математически методи, свързани с 

използване на инженерната математика; 

- да избират най-подходящите методи при моделиране на реална задача;  

- да решават задачи, прилагайки определени математически методи; 

- да правят обосновани изводи, свързани с решаването на проблема. 

 10. Начин на преподаване: 

Лекционният материал дават възможност на студентите да се запознаят с основните 

принципи и закономерности в електрониката, което да им послужи като база за 

специализиращите курсове в областта на телекомуникациите и информационните 

технологии. Освен това студентите имат възможност да придобият практически умения с 

предвидените упражнения. Занятията се провеждат в специализирана лаборатория, 

оборудвана с необходимите експериментални модели и установки за изследване на 

електротехнически и електронни схеми и устройства. 

11. Предварителни изисквания: 

Студентите следва да имат познания по Математика от средното образование, Основи на 

информационните технологии, Инженерна математика 1, Компютърни архитектури. 

Курсове, ползващи дисциплината са: Мрежи и протоколи 2, Основи на Windows, 

Абстрактни структури, Компютърно проектиране, Език за управление на бази от данни, ОС 

Linux, Облачни технологии и др., включени в учебния план на специалността. 

12. Съдържание на курса:  

Учебната програма по дисциплината представя класическата математическа теория в 

различни области, но съпроводена с практически примери и научни пресмятания предвид 

съвременните технологични предизвикателства и спецификата на специалността. В Раздел 

първи на учебната програма са представени основни методи за решаване на класове 

диференциални уравнения. Раздел втори разглежда основните понятия и методи, свързани с 



числови, степенни и функционални редове, редове на Фурие и тяхното приложение. В Раздел 

трети се въвежда множеството на комплексните числа и функции на комплексни 

променливи. В Раздел четвърти накратко се разглеждат елементи от теория на 

вероятностите. 

13. Библиография: 

Основна литература: 

1. John Bird. Higher Engineering Mathematics, Seventh Edition. Routledge, USA, 2014. 

https://www.academia.edu/33150895/Higher_Engineering_Mathematics_7th_Edition_John_Bir

d 

2. K.A. Stroud, Dexter Booth. Engineering Mathematics (7th Edition). Red Globe Press, 

paperback: 2013, e-book: 2018. ISBN: 9781137031204. 

https://www.macmillanihe.com/page/detail/Engineering-Mathematics/?K=9781137031204  

3. Roger Porkess and Sophie Goldie. Pure Mathematics 2 and 3. Hodder Education, an Hachette 

UK company, London, 2012 https://www.gceguide.xyz/files/e-books/a-

level/Cambridge%20International%20AS%20and%20A%20Level%20Mathematics%20Pure%

20Mathematics%202%20and%203.pdf  

4. Jordan, D.W. & Smith, P. Mathematical Techniques: An introduction for the engineering, 

physical, and mathematical sciences (4th edition), Oxford University Press, Oxford, 2008. 

5. Calculus - Early Transcendentals, http://www.whitman.edu/mathematics/calculus/calculus.pdf  

Допълнителна литература: 

1. Jeffrey, A., Essentials of engineering mathematics, Chapman & Hall, London Spiegel, 2004. 

2. https://www.math.duke.edu/education/ccp/materials/engin/ 

3. http://www.nptel.ac.in/courses/111105035/ 

4. Видео лекции (англ.) http://www.learnerstv.com/Free-Maths-Video-lectures-ltv348-Page1.htm 

14. Методи и критерии на оценяване:  

Дисциплината завършва с изпит. Окончателната оценка по дисциплината се оформя на 

базата на изпит в края на семестъра. Студентите имат право да се освободят от изпит на 

базата на успешно решаване на задачи от Контролни работи с оценка не по-малко от четири 

на двете контроли. 

 

15. Език на преподаване: български 
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