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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС  

 

1. Наименование на курса: КОМПЮТЪРНО ПРОЕКТИРАНЕ 

2. Код на курса: 41.1.4.4.32 

3. Вид на курса: задължителна дисциплина 

4. Ниво: бакалавър 

5. Година на изучаване: втора 

6. Семестър: четвърти 

7. Брой кредити: 5 

8. Име на лектора: доц. д-р Григор Михайлов 

9. Резултати от обучението за дисциплината:  

Целта на курса е да запознае студентите с основните характеристики и възможности на 

софтуерите за компютърно проектиране.  

Компетенции: След успешно приключване на курса студентите трябва да:  

- знаят: основните понятия и възможности на изучаваните софтуери; техниките за 

създаване и редактиране на инженерни проекти. 

- могат: да познават основните характеристики на изучаваните софтуери за 

компютърно проектиране; самостоятелно да създават и редактират инженерни 

проекти и графики. 

10. Начин на преподаване: в лекционна и дискусионна форма, според спецификата на 

разглежданата материя, както и практически упражнения 

11. Предварителни изисквания: необходими са предварителни познания по дисциплините 

Инженерна математика, Основи на програмирането, Основи на Windows. 

12. Съдържание на курса:  

В дисциплината се разглеждат теми, свързани със софтуери за компютърно проектиране, 

основни сведения за MS Visio 2016, създаване и редактиране на обекти при MS Visio 2016, 

създаване на двуизмерни и триизмерни мрежови диаграми, основни сведения за MATLAB, 

системни команди и управляващи оператори, създаване на двумерни и тримерни графики. 

13. Библиография:  

1. S. A. Helmers, Microsoft Visio 2016 Step By Step, Microsoft Press, 2015 

2. D. J. Parker, Mastering Data Visualization with Microsoft Visio Professional 2016, Packt 

Publishing, 2016 

3. Microsoft Office Visio 2016 for Windows: Introduction to Visio, Kennesaw State 

University, 2016 

4. B. R. Mahafza, A. Z. Elsherbeni, MatLab Simulations for Radar Systems Design, Chapman 

& Hall/CRC Press, 2004 

5. V. K. lngle, J. G. Proakis, Digitals ignalp rocessing using MatLab, PWS publishing 

company, 1997 

14. Методи и критерии на оценяване:  

Методът на преподаване е в лекционна и дискусионна форма, според спецификата на 

разглежданата материя, както и практически упражнения. На студентите се поставят задачи 

за самостоятелна работа. Резултатите от упражненията се оформят, съобразно точкова 

система. Под внимание се взема активността на всеки студент, персоналния и колективния 

му принос в заданията. Студентите получават заверка след успешно участие в семинарните 

занятията през семестъра, а минимални изисквания за присъствие и работа е поне 60 % от 

времето, за което се правят тестове и практически задачи, поставени от лекторите. 



Дисциплината завършва с изпит. Отчита се индивидуалната и екипна работа на студента 

през семестъра - текущ контрол по време на лекции и семинарни занятия. Оценката по 

дисциплината се оформя чрез точкова система, максималния брой точки, който студентите 

могат да получат е 100 (вж. табл. 1). Те се образуват от крайния изпит и едно задание – 

презентация на курсова работа (по избор на студента от зададени направления, т.е. теми по 

конспект) и практика за усвояване на знания. С оценката, която е образувана от получения 

сбор от точки, студентът се оформя според предварително оповестени критерии. 

Формирането на крайна оценка в курса на обучение е съобразно получени точки и 

подредбата им по шестобалната система, 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 

 

 

 

 


