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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС  

 

 1. Наименование на курса: ОСНОВИ НА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИТЕ 

 2. Код на курса: 11.2.3.3.26 

 3. Вид на курса: избираема дисциплина 

 4. Ниво: професионален бакалавър 

5. Година на изучаване: втора 

6. Семестър: трети 

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 понятия и факти в областта на 

електрониката, телекомуникациите, телекомуникационните технологии и системи. 

Студентите изучават приложението на основните научни области в телекомуникациите. 

Компетенции: След успешно приключване на курса студентите трябва да:  

- знаят: основните понятия и факти за съвременните телекомуникационни системи 

и технологии; историята и развитието на телекомуникациите; приложението на 

основните научни области в телекомуникациите; основните градивни блокове на 

съвременна телекомуникационна система. 

- могат: да обясняват понятията в областта на телекомуникациите; да познават 

основните блокове и устройства в телекомуникационна система; описват основните 

процеси в различните телекомуникационни устройства и системи. 

10. Начин на преподаване: Начинът на преподаване е в лекционна и дискусионна форма, 

според спецификата на разглежданата материя, както и практически упражнения. 

11. Предварителни изисквания: Да имат базови знания от обучението по физика и 

математика в средното образование, както и от обучението по Електроника. 

12. Съдържание на курса:  

В дисциплината се разглеждат теми, свързани с история на телекомуникациите, 

телекомуникационни системи, видове електрически сигнали, приложения на аудио и видео 

устройствата, радиовълни, модулация, видове модулации, приложение на радиото и 

радиопредавателните устройства, мултиплексиране, комуникационни канали. 

13. Библиография: 

1. Х. Христов, С. Мирчев, Н. Неделчев, Основи на телекомуникациите, Нови знания, 2001 

2. Д. Добрев, Л. Йорданова, Радиокомуникационна техника, Сиела, 2006. 

3. М. Петкова, Цифрови телефонни мрежи, Книга 1, Изд. на НИС, 2001. 

4. М. Петкова, Цифрови телефонни мрежи, Книга 2, Изд. на НИС, 2001. 

5. А. Шишков, Първи стъпки в радиоелектрониката, Техника, 2002. 

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. Текущият контрол се извършва под формата на тестове и практически 

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

принос в заданията. Студентите получават заверка след успешно участие в 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 

текуща оценка. 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 два теста по време на занятията и едно практическо задание, възложено 

от лектора на курса (съобразно теми от конспекта) – презентация на курсова работа. С 

оценката, която е образувана от получения сбор от точки, т.е. с текущ контрол, студентът се 

оформя според предварително оповестени критерии. Формирането на текуща 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 

 

 

 

 


