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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС  

 

1. Наименование на курса: СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БАЗИ ОТ ДАННИ 

2. Код на курса:41.1.2.2.12 

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 инж. Павлинка Радойска 

9. Резултати от обучението за дисциплината:  

Целта на дисциплината „Системи за управление на бази от данни”  е да даде на 

студентите в систематизиран вид основни познания за структурата и функционирането на 

базите от данни и различните системи за тяхното управление (СУБД). Студентите, 

приключили обучението си по дисциплината, трябва да придобият: 

Основни знания за принципите на работа на системите за управление на релационни 

бази от данни, методите за проектиране на релационна база от данни, методите за достъп и 

търсене в базите от данни и др.  

Практически умения за проектиране на релационна база от данни, работа с релационни 

бази от данни – дефиниране на таблици и връзки между тях, дефиниране на бизнес 

ограничения, дефиниране на заявки и изгледи, инсталиране и администриране на система за 

управление на база от данни.  

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

- да обясняват понятия, свързани с управление на релационните бази от данни и 

принципите на тяхното функциониране; 

- да работят с релационни бази от данни – да проектират база от данни, да дефинират 

заявки и изгледи, да анализират възможни релационни схеми; 

- да администрират релационни бази от данни – да създават портебители, да проследяват 

активността им, да се грижат за сигурността, да създават резервни копия и да възстановяват 

база от данни. 

 10.Начин на преподаване:  

Лекциите се провеждат посредством запознаване на студентите с предвидения в 

учебния план материал. Лекциите са илюстрирани с графичен и видео материал, с нагледни 

примери и задачи, които се представят чрез презентации с мултимедиен проектор. 

Практическите упражнения се провеждат в компютърна зала, оборудвана със 

съвременни компютри и достъп до Интернет, като всеки студент работи самостоятелно. 

Упражненията са разделени на два модула:  Проектиране на релационни бази от данни и 

Администриране на СУБД. 

11.Предварителни изисквания: 

Студентите следва да имат задълбочени познания в областа на Операционните системи. 

От съществено значение са знанията придобити по дисциплините Компютърни архитектури 

и Мрежи и протоколи 1. 

12. Съдържание на курса:  

Дисциплината е практически ориентирана и запознава студентите със съвременните бази 

от данни, логическата и физическата организация на данните, различните модели за 

представяне на данните, методите за достъп и информационно търсене в бази от данни, 



съответствието между логическата структура и физическата организация на базата от данни 

и др.  

13. Библиография 
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14. Методи и критерии на оценяване:  

Оценка по дисциплината се оформя на базата на точкова система като максималният брой 

точки, който студентите могат да получат е 100. Те се формират от следните дейности: 

 Първи тест по време на семестъра - 25 точки; 

 Втори тест по време на семестъра – 15 точки; 

 Успешно решаване на практически задачи по време на упражненията – 10 точки; 

 Успешно решаване на самостоятелна задача – 10 точки; 

 Финален тест  на датата на изпита - 40 точки. 

Тестовете могат да включват отворени и затворени въпроси. Оценяването става съобразно 

следната таблица: 

 

Брой точки Оценка по шестобалната система 

0 – 20 Слаб 2 (F) 

21 – 34 Слаб 2 (FX) 

35 – 42 Среден 3.00 (E) 

43 – 49 Среден 3.00 (D) 

50 – 64 Добър 4.00 (C) 

65 – 79 Мн. добър 5.00 (B) 

над 80 

точки 

Отличен 6.00 (A) 

 

15. Език на преподаване: български 
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