ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА
Наименование на учебната дисциплина:
Въведение в специалността
Вид на обучението:
Лекции

Код: FBE01

Семестър: 1

Часове за седмица:
Л – 1 час

Брой кредити: 0

ЛЕКТОРИ:
Ръководител катедра и колектив от преподаватели в катедра“КС” ФКСТ,
катедра “Компютърни системи”, тел. 965 2524
Технически Университет–София
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Дисциплина за редовни студенти по
специалност “Компютърно и софтуерно инженерство” на Факултет по компютърни системи и
технологии (ФКСТ) на Технически Университет – София за образователно-квалификационна
степен “бакалавър”.
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Целта на курса е да запознае студентите с техните
права и задължения, с условията за обучение в катедра ”Компютърни системи”и изискванията
по отношение на тяхната самоподготовка. Дискутират се възможностите за участието им
в научно-изследователската дейност на катедрата.
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Материалът предвижда запознаване с основните
насоки в развитието на компютърните системи и използването на съвременните
информационни и мрежови технологии. Разглеждат се теми, свързани с трите
специализации, по които се провежда обучението в специалността “Компютърни системи и
технологии”:
“Програмни
системи”,
“Компютърни
системи” и “Информационни
технологии”. Анализират се особеностите на съвременното информационно общество.
ПРЕДПОСТАВКИ: Няма изисквания по отношение на професионалната подготовка от
завършеното средно образование.
МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции.
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Няма изпит.
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български.

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА
Наименование на учебната дисциплина:
Математика I
Вид на обучението:
Лекции, упражнения

Код: FE02
Часове за седмица:
Л - 3часа, У – 2 час,

Семестър: 1
Брой кредити: 7

ЛЕКТОР:
Доц. д-р Aдриана Георгиева (ФПМИ), тел.: 965 2356, еmail: аdig@tu-sofia.bg
Технически университет-София
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна дисциплина за
студенти от специалност “Компютърно и софтуерно инженерство” на Факултет Компютърни
системи и технологии при Технически университет - София, образователно-квалификационна
степен “бакалавър”.
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: След завършване на курса студентите трябва да
могат да работят с комплексни числа и полиноми, да пресмятат детерминанти, да извършват
действия с матрици, да решават системи линейни уравнения, да оперират с вектори, да решават
задачи от аналитичната геометрия в равнината и пространството, да владеят диференциалното
и интегралното смятане на функция на една реална променлива.
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми: Матрици и детерминанти, Системи
линейни уравнения, Диференциално и интегрално смятане на функция на една реална
променлива с приложения, Векторно смятане, Аналитична геометрия.
ПРЕДПОСТАВКИ: Математика за 9, 10, 11 и 12 клас.
МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции и упражнения на черна дъска.
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Тричасов писмен изпит.
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:
1. К. Пеева, Линейна алгебра, ТУ-София, 2010.
2. М. Маринов, Висша математика в задачи (първа част с решени теми за изпит),
Софттрейд, София, 2009.
3. Е. Върбанова, Курс лекции. Математически анализ – I, ТУ-София, 2009.
4. Доневски Б., Петров Л., Бижев Г., Линейна алгебра и аналитична геометрия, ТУ-София,
2005.
5. Л. Каранджулов, М. Маринов, М. Славкова, Справочник по математика (І част),
Софттрейд, София, 2008.
6. Л. Петров, Д. Беева, Модул 1, 2, 3, С., 2007.
7. Ив.Трендафилов, Д.Владева, Математически анализ. Методическо ръководство, Кинг,
София, 2007.

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА
Наименование на учебната дисциплина:
Физика I

Код: FBE03

Семестър: 1

Вид на обучението:
Лекции, Лабораторни упражнения

Часове за седмица:
Л – 2 часа, ЛУ – 1час

Брой кредити: 5

ЛЕКТОР:

Проф. д-р. И. Г. Копринков (ДПФ), тел.: 965 3072,еmail: igk@tu-sofia.bg,
Технически Университет – София

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна дисциплина за
образователно-квалификационната степен “бакалавър” за студентите от Факултета по
компютърни системи и технологии (ФКСТ) на Технически Университет - София.
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Цел на курса физика I е да създаде задълбочена
представа у студентите по разглежданите в него физични явления, закони и основни принципи
на класическата физика. Курсът запознава студентите с определени теоретични и
експериментални методи за познание върху заобикалящата ни природа и за решаване на
конкретни физични проблеми. Курсът физика I осигурява необходимата научна основа за
изграждане на общоинженерни и специални курсове.
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Физика I е първата част от цялостния курс по физика.
Той представлява вътрешно съгласувана система от понятия, закони и принципи, която описва
фундаменталните и най-общи свойства на материята на класическо и на елементарно
квантовомеханично ниво. Курсът физика I е посветен на класическата физика и включва
следните основни раздели и теми: класическа механика на материална точка и на абсолютно
твърдо тяло, основни закони за запазване, термодинамика и молекулна физика и електричество.
Международната ситема за единици СИ се използва в целия курс.
ПРЕДПОСТАВКИ: Изискват се някои основни познания по диференциално и интегрално
смятане, както и по векторен и комплексен анализ.
МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции, изнасяни по конвенционалния начин, с възможност за
илюстриране на лекционния материал с използване на електронни средства. За илюстриране на
физическите явления се използват голям брой експериментални демонстрации. Лабораторните
упражнения, базирани на инструкции от асистента, се изпълняват съгласно утвърдено
ръководство и приключват с изготвяне на протоколи.
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Писмен изпит. Крайната оценка се формира
от писмения изпит (70.%), оценка от лабораторните упражнения (30%).
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български.
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:
1. М. Максимов, Основи на физиката, І-ва част, Булвест 2000, София, 2004.
2. И. Минков, В. Михайлова, Физика І-ва част, Симолини-94, София, 2013.
3. И. Минков, В. Михайлова, Й. Йорданов, Ръководство за самоподготовка по физика
І-ва част, Симолини-94, София, 2011.
4. Е. Халова, Н. Кожухарова, С. Александрова, Р. Кобиларов, Ръководство за лабораторни
упражнения по физика І част, Издателство ТУ-София, 2014.
5. Е. Халова, Р. Кобиларов, Н. Кожухарова, С. Александрова, Сборник задачи по физика І
част, Издателство ТУ-София, 2014.

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА
Наименование на учебната дисциплина:
Химия
Вид на обучението:
Лекции и лабораторни упражнения

Код: FBE04

Семестър: 1

Часове за седмица:
Л- 1 ч., ЛУ- 1 ч.

Брой кредити: 4

ЛЕКТОРИ:
Доц.д-р инж. Ива Георгиева Бетова (ФЕТТ), тел.: 965 2162, email: iva_betova@tu-sofia.bg
Гл. ас. д-р инж. Боряна Рангелова Цанева (ФЕТТ), тел.: 965 3663, email: borianatz@tu-sofia.bg
Технически Университет-София
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна дисциплина за
редовни студенти по специалност: “Компютърно и софтуерно инженерство” на ФКСУ на ТУСофия за образователно-квалификационната степен “бакалавър”.
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Цели на обучението по “Химия” е студентите да
получат фундаментални и приложни знания за строежа и свойствата на веществата и техните
превръщания. Те ще им позволят компетентно да решават въпроси, свързани с качеството и
надеждността на изделията и избора и целесъобразното приложение на материалите и
технологиите.
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Разглеждат се теми, обясняващи свойствата на
веществата в зависимост от електронния строеж и вида на химичната връзка, избрани теми от
електрохимията, преобразуватели на химичната енергия в електрична, корозия и защита на
металите от корозия. Представена е химичната същност и основни характеристики на
органични и неорганични полимерни конструкционни материали.
ПРЕДПОСТАВКИ: Необходими са основни познания по химия от средния курс.
МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции, изнасяни по традиционен метод, с помощта на
нагледни материали и мултимедийни презентации. Лабораторни упражнения, изпълнявани по
лабораторно ръководство с протоколи. Лабораторните упражнения илюстрират и разширяват
придобитите знания в лекциите. Опитите в тях са съобразени със съществуващите стандартни
методи за оценка на материалите и осъществяването на контрол върху технологичните
системи.
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Две текущи оценявания по време на
лабораторните упражнения (20%). Писмен изпит - 2 часа в първата редовна сесия (80%).
Оценка (2) не взема изпита; (3) задоволителен; (4) добър; (5) много добър; (6) отличен.
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български.
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:
1. И. Бетова, А. Попова, Химия, Издателство на ТУ-София, 2010г.
2. М.Велева, Д.Стойчев,П.Копчев,К.Обрешков, Химия на конструкционните и
експлоатационните материали, Изд.”Техника”- София, 1992 г., 1994 г.
3. Хр.Петров, доц.М.Енчева, Обща химия, Издателство на ТУ-София, 1994 г.,1999 г.
4. А. Попова, Р.Бошнакова, Й. Марчева, Л.Пиндева, Б.Цанева, Ръководство за лабораторни
упражнения по химия, Издателство на ТУ-София, 2009 г.

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА
Наименование на дисциплината:
Програмиране и използване на компютри
I
Вид на обучението:
Лекции, лабораторни упражнения

Код: FBE05

Семестър: 1

Часове за седмица:
Л – 2 часа, ЛУ– 2 часа

Брой кредити: 6

ЛЕКТОР:
Проф. д-р Даниела Гоцева (ФКСТ), тел. 965 2338, еmail: dgoceva@tu-sofia.bg
Технически университет – София
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНАТА ПРОГРАМА: Задължителна дисциплина за
редовни студенти по специалност “Компютърно и софтуерно инженерство” на ФКСТ на ТУСофия за образователно-квалификационната степен “бакалавър”.
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Усвояване на фундаментални понятия за
използване на компютрите и придобиване на навици за съвременни технологии на
програмиране. са основни целеви елементи на курса.
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми: Изучаването на основни класове
алгоритми и структури данни, както и разглежданите принципи на структурния подход в
програмирането и реализацията им със средствата на конкретен алгоритмичен език от високо
ниво (С)
МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции изнасяни с помощта на компютър и мултимедиен
прожектор. В лабораторните упражнения се решават конкретни задачи от различни области на
приложение..
ПРЕДПОСТАВКИ: Необходими предварителни знания по математика, булева алгебра.
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Текуща оценка.
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Немски
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:
1. http://dgotseva.com – материалите на курса. 2. Jitendra Patel, Computer Programming in C
Language, 2012. 3. Jitendra Patel, C Programming Concepts, 2012. 4. Rama Reddy, Carol Ziegler, C
Programming for Scientists and Engineers with Applications, Jones&Bartlet Publishers, 2010. 5.
Yashavant P. Kanetkar, Understanding Pointers In C, BPB Publications, 2009. 6. Kerningan, B., D.
Ritchi. The С Programming Language, Prentice_hall, 2007. 7. Dalrymple, M., S. Knaster, Learn
Objective-C on Mac, Apress, 2009.
8. http://www.cprogramming.com/. 9. www.cs.cf.ac.uk/Dave/C/CE.htm.
10. http://cprogramminglanguage.net/.
11. http://www.cprogramming.com/tutorial/bitwise_operators.html

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА
Наименование на учебната дисциплина:
Код: FBE06
Семестър: 1
Основи на инженерното проектиране I част
Вид на обучението:
Часове за седмица:
Брой кредити: 4
Лекции, Лабораторни упражнения, Курсова
Л – 1 час,
работа
ЛУ – 2 часa
ЛЕКТОР:
проф. д-р инж. Борис Туджаров (ФКСТ), тел: 02/965 – 3385; email: bntv@tu-sofia.bg
Технически университет-София
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН:
Задължитeлна дисциплина от бакалавърската програма на специалност "Компютърно и
софтуерно инженерство" на ФКСТ при ТУ – София
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА:
Целта на учебната дисциплина е да предостави на студентите основни знания за
процеса на инженерното проектиране и съвременните подходи и средства за
проектиране, документиране и презентиране на инженерни решения с насоченост за
компютърни специалности.
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА:
Дисциплината „Основи на инженерното проектиране I“ се преподава в първи семестър.
Студентите се запознават с основните етапи на процеса на проектиране. Предоставя им
се информация относно стандартизационните изисквания и методически указания при
разработването на документи/модели в процеса на проектиране на различни инженерни
обекти. През първата част на дисциплината специално внимание се обръща на
потребителското използване на актуални и достъпни CAD системи в проектирането на
различни инженерни обекти (т.нар. „CAD отвън“). Разглеждат се и се използват
съвременни технологии, позволяващи публикуване на 2D и 3D компютърни модели в
Web среда.
ПРЕДПОСТАВКИ:
Начални познания по използване на компютърна техника.
МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ:
Лекциите се провеждат в зали с мултимедиен проектор. Лабораторните упражнения се
провеждат в компютърна зала. Разработва се и курсова работа.
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ:
Текуща оценка определяна по фиксирани правила съгласно резултатите от контролната
работа, курсовата работа и лабораторните упражнения (оформя се в края на втори
семестър).
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Chang K., e-Design: Computer-Aided Engineering
Design, Academic Press Inc., 2015, ISBN 978-0-12-382038-9; 2. Lieu D. and Sorby Sh., Visualization,
Modeling and Graphics for Engineering Design, Delmar, Cengage Learning, 2009, ISBN 978-1-4018-4249-9; 3.
Hughes J. and oth., Computer Graphics - Principles and Practice, Pearson Education Inc., 2014, ISBN 978-0321-39952-6; 4. Parisi T., Programming 3D Applications with HTML5 and WebGL, O’Reilly Media Inc., 2014,
ISBN: 978-1-449-36296-6; 5. Наков О. и др., Технологии за програмиране в Интернет, Издателство на
Технически университет – София, 2011, ISBN 978-954-438-937-6; 6. Митрев Р., Компютърно моделиране
и симулация. Моделиране на непрекъснати динамични системи, Пропелер, София, 2016, ISBN 978-954392-355-7; 7. Brutzman, D. and Daly, L., X3D: Extensible 3D Graphics for Web Authors, Morgan Kaufmann
Publishers, 2007, ISBN 978-0-12-088500-8; 8. Григоров Б. и Митрев Р., SolidWorks Практическо
ръководство, Перфект консулт ООД, 2008, ISBN 978-954-565-052-9; 9. Omura G. and Benton B., Mastering
AutoCAD® 2015 and AutoCAD LT® 2015, John Wiley & Sons Inc., 2014, ISBN 978-1-118-86208-7; 10.
Google SketchUp® and SketchUp® Pro 7 Bible, Wiley Publishing, Inc., 2009, ISBN: 978-0-470-29229-7; 11.
Fulton St. and Fulton J., HTML5 Canvas, O’Reilly Media Inc., 2011, ISBN: 978-1-449-39390-8.

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА
Наименование на учебната дисциплина:
Икономика
Вид на обучението:
Лекции, Семинарни Упражнения

Код: FBE07

Семестър: 1

Часове за седмица:
Л - 2 часа, СУ – 1 час

Брой кредити: 4

ЛЕКТОРИ:
доц. д-р. Димитър Лозанов Дончев (СФ), тел.: 9653537, e-mailddonchev@tu-sofia.bg
гл.ас. д-р Милена Йорданова Крумова (СФ), тел: 9652724, e-mail: mkrumova@tu-sofia.bg
Технически Университет - София
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна дисциплина за
студентите от ФКСТ на ТУ-София за образователно-квалификационна степен “бакалавър”.
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Целта на учебната дисциплина е студентите да
получат знания за функционирането на предприятията в пазарни условия. Те ще им позволят
бързо и компетентно да решават въпроси, свързани с икономиката на бизнес организациите.
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Цикъл икономика на фирмената дейност: основни
теми: бизнес организациите – основен субект на стопанската дейност; ресурси на бизнес
организацията; дълготрайни и краткотрайни активи; инвестиции, методи за оценка;
производствена програма и производствен капацитет; разходи и цени на продукцията;
реализация на продукцията; приходи, финанси и финансов анализ. Цикъл теория на пазарното
стопанство: модул „Макроикономика” основни теми: Пазарeн механизъм; Теория на
производството и фирмено предлагане; Пазарна оценка на факторите на производството и др.;
модул „Микроикономика” основни теми: Основни параметри на националната икономика;
Съвкупно търсене, съвкупно предлагане, макроикономическо равновесие; Бизнес – цикли,
инфлация и безработица – същност и видове, и др.
ПРЕДПОСТАВКИ: Необходими са знания по математика, програмиране и др.
МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции, изнасяни с помощта на
слайдове, табла и др. и семинарни упражнения.

нагледни материали –

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Текуща оценка.
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български.
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:
1. 1Gillespie, A., Business Economics, Oxford University Press, 2010
2. Piketty, T., Capital in the Twenty-First Century, Harvard Collage, USA, 2014
3. Thomas, C., S. Charles Maurice, Managerial Economics: Foundations of Business Analysis
and Strategy (McGraw-Hill Economics), Foundation of business analyses and strategy,
Eleventh edition, USA, 2012

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА
Наименование на учебната дисциплина:
Чужд език I
Вид на обучението:
Семинарни упражнения

Код: FBЕ08

Семестър: 1

Часове за седмица:
СУ – 2 часа

Брой кредити: 0

ЛЕКТОРИ:
ст.пр. Валентина Митрополитска – англ. език, тел. 965 31 62,e-mail: vmitropolitska@tu-sofia.bg,
ст.пр. Веселин Вапорджиев – немски език, тел. 965 31 78,e-mail:vapordjiev@tu- sofia.bg,
ст.пр. Анелия Божкова – руски език, тел. 965 31 62, e-mail:prjanik@abv.bg,
ст.пр.Светлана Даскалова – френски език, тел. 965 31 64, e-mail:sdaskalova@abv.bg
Технически Университет – София, ДЧЕОПЛ
СТАТУТ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА В УЧЕБНАТА ПЛАН: Задължителна учебна
дисциплина за редовните студенти от всички специалности на Факултет компютърни системи и
управление на ТУ – София за образователна степен “бакалавър”.
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Да се улеснят студентите в ползването на научна
литература и специализирани текстове, както и в развитието на тяхната говорна компетентност, за
да проявят подобаващо за конкретна ситуация поведение като прилагат ефективни компенсаторни
стратегии за преодоляването на възникнали проблеми. Допълнителните знания и практическия опит
в специализирани езикови умения целят успешното участие на студентите в международни научни
конференции и форуми, специализации по линия на международния образователен обмен и
програми на ЕС, както и на двустранни споразумения с други партниращи университети.
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Студентите се обучават по гъвкава модулна система,
съобразена с установените чрез входен тест 3 нива на владеене на съответния език. Чрез оригинални
учебни материали се задълбочават познанията на студентите по граматика, синтаксис и
словообразуване, фразеология и специализирана терминология. Обучението по чужд език изгражда
комуникативни умения и компетентност, позволяващи на студентите да общуват пълноценно в
реални житейски и професионални ситуации. Затвърждават се четирите езикови умения (слушане,
четене, говорене и писане).Пропорцията общ : специализиран език е 1:2.Модерната техническа база
на ДЧЕОПЛ позволява ползването на съвременни аудиовизуални и технически средства: езикови
лаборатории, видео, касетофони и компютри.
ПРЕДПОСТАВКИ: Обучението предполага входно ниво, изискващо основни познания по езика и
елементарна граматика, съчетани с усвоен елементарен речников материал, преподаван в
гимназиите и техникумите.
МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: При подбора и структурирането на учебното съдържание се
използва интегриран теоретично – практически комуникативен подход, съобразен с
функционалните потребности на студентите да използват езика в общокултурна и професионална
среда. Използват се методи като дискусии, обсъждане на казуси, ролеви игри, презентации и
разработка на индивидуални проекти по тема (при текущи консултации с преподавател),
компютърни тестове по граматика и лексика по нива и превод на научно – техническа литература по
специалността. Модулният принцип на чуждоезиковото обучение позволява синтез на аудиторното
усвояване на знания от дадена предметна област с индивидуални форми на работа.
МЕТОД НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Освен текуща оценка, формирана от участието,
презентациите и писмените тестове, се използват международно признати в ЕС, стандартизирани
изходни тестове по нива, за да се прецени повишеното качество на придобитите знания. В някои
специалности се изисква писмен превод на откъси от автентични научни текстове от чужд език на
български език. Две контролни за периода на обучение през семестъра (общо 80%), активно участие
в семинарни упражнения и самостоятелна изява (общо 20%).
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Английски, немски, френски, руски.
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: Изработени са редица помагала по европейски проекти и в
сътрудничество с Британски съвет и Гьоте Институт. Ползват се наличните ресурси на богатите библиотечни
центрове на английски, френски и немски език, както и предоставени оригинални софтуерни програми за
чуждоезиково обучение.

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА
Наименование на учебната дисциплина:
Физическа култура
Вид на обучението:
Семинарни упражнения

Код: FBE09

Семестър: 1

Часове за седмица:
СУ – 3 часа

Брой кредити: 0

ЛЕКТОРИ:
доц. д-р Иван Йорданов Бозов; ст.пр. Иван Петров Венков; ст.пр.Валери Георгиев Пелтеков;
ст.пр. Росица Янакиева Ковачки; ст.пр. Румяна Николова Ветова; ст.пр. Иван Стоянов Иванов;
ст.пр. Константин Петров Константинов; ст.пр.Емил Слави Колчев; ст.пр. Александър
Александров Александров; ст.пр. Ася Кръстева Църова – Василева; преп. Красимира Стоянова
Иванова; преп. Тодор Иванов Стефанов; преп. Георги Димитров Палазов; ст.пр. Соня
Данаилова Симова-Паспаланова; ст.пр. Румяна Георгиева Ташева;ст.пр. Мариана Владимирова
Андреева; ст.пр. Иван Димитров Стефанов; ст.пр. Пламен Антонов Антонов; ст.пр. Петър
Стефанов Николов; ст.пр. Велизар Васков Лозанов; ст.пр. Иван Георгиев Иванов; ст.пр. Георги
Николов Стойчев; ст.пр. Георги Петров Василев; ст.пр. Капка Константинова Василева;
ст.пр. Петя Йорданова Арбова; преп. Милена Милкова Лазарова; преп. Валентин Валентинов
Велев; преп. Димитър Иванов Димов, ДФВС, Секция “Индивидуални спортове и спортни
игри” и Секция “Водни и планински спортове”
Технически Университет – София
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНАТА ПРОГРАМА: Задължителна дисциплина за
редовните студенти от всички специалности на ФКСТ при ТУ-София за образователната
степен “Бакалавър”.
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Целта на обучението по физическа култура е чрез
методите и средствата на физическото възпитание да се повиши физическата дееспособност на
студентите. Допълнителните спортни умения по съответния вид спорт целят да създадат трайни
навици за самостоятелни занимания по физическа култура. Изявените спортисти да защитят
честта и престижа на ТУ-София в спортни състезания.
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Студентите се обучават по гъвкава модулна
система, съобразена с техните възможности и желания /избор на спорт/. Програмите позволяват
усъвършенстване на уменията от средното образование и начално обучение по избрания
спорт. Студентите получават и задълбочени познания по съответния спорт. Спортният
комплекс на ТУ позволява да се провеждат много видове спорт. Заедно със спортовете
практикувани извън спортния комплекс, студентите се обучават и усъвършенстват по 20 вида
спорт.
МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ: При структурирането на учебното съдържание се използва
практически комуникативен подход съобразен с функционалните и физически възможности на
студентите. Модулният принцип позволява усвояване на спортни умения в дадения спорт.
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Провеждат се тестове за физическа
дееспособност. Тестове за уменията и двигателните навици по вида спорт.
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български.
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:
Методически помагала и правилници по избрания спорт.

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА
Наименование на учебната дисциплина:
Математика II част
Вид на обучението:
Лекции, упражнения
ЛЕКТОР:

Код: FBE10

Семестър: 2

Часове за седмица:
Л – 3 часа, У – 2 часа

Брой кредити: 6

Доц. д-р Янка Николова (ФПМИ), тел.: 965 2309, еmail: jvr@abv.bg
Технически университет-София

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна дисциплина за
студенти от направление “Компютърно и софтуерно инженерство” на Технически университетСофия, образователно-квалификационна степен “бакалавър”.
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: След завършване на курса студентите трябва да
могат да изследват сходимост на числови и функционни редове, да работят с функция на много
променливи, да решават обикновенни диференциални уравнения, да пресмятат многократни и
криволинейни интеграли.
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми: Числови редове. Редици и редове от
функции, Редове на Фурие, Диференциално и интегрално смятане на функция на две и повече
променливи, Елементи от диференциалната геометрия, Обикновенни диференциални
уравнения.
ПРЕДПОСТАВКИ: Математика I (диференциално и интегрално смятане на една променлива,
линейна алгебра, аналитична геометрия).
МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции и упражнения на черна дъска.
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Два теста с тегло 0.2 и тричасов писмен изпит
с тегло 0.8.
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:
1. Николова Я., Ръководствопо висша математика – I I, ТУ- София, 2013.
2. Панева Й., Станчева Т., Ръководство по Математически анализ 2 с помощта на MAPLE,
ТУ- София, 2014.
3. Б.Чешанков, А.Генов, Математически анализ II, София, 1991 г.
4. К. Пеева, Математически анализ, София, 1997.
5. О.Каменов, Висша математика 2, СИЕЛА, София, 2001.
6. Л.Бояджиев, О.Каменов, Висша математика 3, СИЕЛА, София, 2002.
7. С. Доневска, И. Трендафилов, Висша математика - Приложен математически анализ на
една променлива, СИЕЛА, София, 1998.
8. В. Пашева, Я. Арнаудов, Основи на числените методи, ТУ-София, 2002.
9. Маринов М. и колектив, Задачи за упражнения по висша математика І,ІІ, 2006.
10. И. Проданов, Н. Хаджииванов, И. Чобанов, Сборник от задачи по диференциално и
интегрално смятане, СОФТЕХ, София, 2006.
11. Л. Петров, Д. Беева, Модули 4, 5 София, 2007.

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА
Наименование на учебната дисциплина:
Код: FBE11
Физика II
Вид на обучението:
Часове за седмица:
Лекции,
Лабораторни
Упражнения, Л – 2 часа, ЛУ – 1 час СУ– 1 час
Семинарни Упражнения
ЛЕКТОР:

Семестър: 2
Брой кредити: 5

Проф. д-р. И. Г. Копринков (ДПФ), тел.: 965 3072, еmail: igk@tu-sofia.bg,
Технически Университет – София

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна дисциплина за
образователно-квалификационната степен “бакалавър” за студентите от Факултета по
компютърни системи и технологии (ФКСТ) на Технически Университет - София.
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Цел на курса физика II е да създаде задълбочена
представа у студентите по разглежданите в него явления, закони и основни принципи на
класическата физика. Въведение в квантовите свойства на материята е другата основна цел на
този курс. Курсът запознава студентите с определени теоретични и експериментални методи за
познание върху заобикалящата ни природа и за решаване на конкретни физични проблеми.
Курсът физика II осигурява необходимата научна основа за изграждане на общо инженерни и
специални курсове.
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Физика II е втората част от цялостния курс по физика.
Той представлява вътрешно съгласувана система от понятия, закони и принципи, която описва
фундаменталните и най-общи свойства на материята на класическо и на елементарно
квантовомеханично ниво. Курсът физика II завършва основния материал от класическата
физика и прави въведение в квантовите свойства на материята. Курсът включва следните
основни раздели и теми: магнетизъм, трептения, класически вълни, класическа оптика и
квантови свойства на материята. Международната система за единици СИ се използва в целия
курс.
ПРЕДПОСТАВКИ: Изискват се някои основни познания по диференциално и интегрално
смятане, както и по векторен и комплексен анализ. Изискват се познания от университетския
курс по физика I.
МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции, изнасяни по конвенционалния начин, с възможност за
илюстриране на лекционния материал с използване на електронни средства. За илюстриране на
физическите явления се използват голям брой експериментални демонстрации. Лабораторните
упражнения, базирани на инструкции от асистента, се изпълняват съгласно утвърдено
ръководство и приключват с изготвяне на протоколи. Семинарните упражнения илюстрират и
допълват курса с решаване на подходящи задачи.
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Писмен изпит. Крайната оценка се формира
от писмения изпит (.60%), оценка от лабораторните упражненията (20%) и оценка от
семинарните упражненията (20%).
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български.
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:
1. М. Максимов, Основи на физиката, І-ра част, Булвест 2000, София, 2000.
2. М. Максимов, Основи на физиката, ІІ-ра част, Булвест 2000, София, 2010.
3. И. Минков, В. Михайлова, Физика ІІ -ва част, Симолини-94, София, 2013.
4. И. Минков, В. Михайлова, Й. Йорданов, Ръководство за самоподготовка по физика
ІІ-ва част, Симолини-94, София, 2012.
5. Н. Илков, Л. Длъгников, Лабораторен практикум по физика, 2005 г.

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА
Наименование на учебната дисциплина:
Материалознание
Вид на обучението:
Лекции, Лабораторни упражнения

Код: FBE12

Семестър: 2

Часове за седмица:
Л – 2 часа, ЛУ – 1 час

Брой кредити: 4

ЛЕКТОР:
Доц. д-р инж. Боянка Николова (ФТК), тел.: 9653135, еmail: bnikol@tu-sofia.bg
Технически Университет – София
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна дисциплина за
редовно обучение в специалности “Компютърно и софтуерно инженерство” на Факултет
“Компютърни системи и технологии” (ФКСТ) на Технически Университет – София,
образователно-квалификационна степен “бакалавър”.
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Целта на курса е да запознае студентите с
основните свойства на материалите, съобразно тяхното поведение под влияние на
електромагнитно поле, както и параметрите и конструктивните особености на резистори,
кондензатори и магнитни сърцевини.
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми: Класификация на материалите;
Основни свойства на диелектричните материали; Основни свойства на материалите с
електронна проводимост; Полупроводникови свойства на материалите; Основни свойства на
магнитните материали; Видове материали – органични и неорганични диелектрици, метали и
сплави, полупроводникови материали, магнитни метали и сплави; Основни параметри и
конструктивни характеристики на пасивни електронни елементи – резистори, кондензатори и
магнитни сърцевини.
ПРЕДПОСТАВКИ: Физика, Химия.
МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции с използване на мултимедиен проектор и
видеопрезентации, лабораторни упражнения, включващи експериментална и изчислителна
част и протоколи, изработвани от студентите и проверявани от преподавателя.
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Изпитът се провежда в сесията в течение на
два академични часа и се състои от писмени отговори на тест, който се състои от 30-35
зададени въпроса, повечето от които проверяват продуктивното знание и умение. Крайната
оценка се формира от писмения изпит (90%), оценка от упражненията (10%).
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български.
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:
1. Пранчов, Р., Материалознание в електрониката, София, Нови знания, 2005.
2. Пранчов, Р., Д. Рашков, Б. Николова, М. Палабикян, Ръководство за лабораторни
упражнения по материалознание в електрониката, София, Нови знания, 2005.
3. Moliton, Andre, Solid-State Physics for Electronics, John Wiley & Sons Inc., 2009
4. William D. Callister, David G., Rethwisch, Materials Science and Engineering: An Introduction,
John Wiley & Sons Inc., 2010

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА
Наименование на учебната дисциплина:
Машинознание

Код: FBE13

Семестър: 2

Вид на обучението:
Лекции, Лабораторни упражнения

Часове за седмица:
Л – 2 часа, ЛУ– 1 час

Брой кредити: 5

ЛЕКТОР:
доц. д-р Мара Кандева-Иванова (МТФ), тел.96526 43, e-mail: kandeva@tu-sofia.bg
Технически Университет– София
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна дисциплина за
редовни студенти специалност “Компютърно и софтуерно инженерство ” на Факултет
Компютърни системи и управление на ТУ–София за образователно-квалификационната
степен“ бакалавър”.
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Разширяване и развиване върху инженерна основа,
получените знания от курсовете по „Физика” и „Основи на конструирането” в областта на
техническата механика, теорията на механизмите и машините, елементите на уредите и
машините. Успоредно с придобиването на основните познания се цели усвояване и прилагане
от страна на студентите на инженерни методи за решаване на широк кръг технически задачи.
Цели да се осигурят възможности за ефективен професионален диалог между инженерите,
завършили специалност „Компютърни системи и технологии”, и инженерите от
машинните и машинно-технологичните специалности при работа по съвместни проекти .
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Тематиката на дисциплината обхваща въпросите за
движението на телата, механичните системи, общите основи на якостта на материалите, найизползваните механизми, възли и елементи, които намират приложение в конструкциите на
електронните уреди, на устройствата и машините, периферните компютърни устройства,
радиотехниката и съобщителната техника.
ПРЕДПОСТАВКИ: Математика (Линейна алгебра, Аналитична геометрия, ОДУ, Линейни
диференциали уравнения),Физика, Основи на конструирането.
МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции, водени с помощта на нагледни материали, макети и
модели на механизми, табла и мултимедиен проектор.
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Писмен изпит в края на втория семестър.
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български.
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1.Недев,Ц.,Гълъбов, В., Лилов, А., Андонов, А.
Машинознание. Софттрейд, 2002. 2. Гълъбов, В., Долчинков, Р., Николов Н. Машинознание.
Янита Я С, 2010. 3. Гълъбов, В., Гарабитов, С., Тодоров, Т. и др. Ръководство за лабораторни
упражнения по машинознание. Софттрейд, 1999. 4.Живков, В., Павлов, С., Андонов, А.
Механика (Машинознание) I и II част. ТУ-София, 2005. 5. Андонов, А., Живков, В., Павлов, Ст.
Машинни елементи и механизми. ТУ–София, 2004. 6. Вригазов, А., Милков, М., Павлов, С.
Теория на механизмите и машините. ТУ – София, 1993. 7.Лазов, Л., Славов, И. Съпротивление
на материалите. София, “Техника”, 1992. 8. Арнаудов, К., Димитров, И., Йорданов, П.,
Лефтеров, Л. Машинни елементи. София, “Техника”, 1980. 9. Писарев, А., Парасков, Ц.,
Бъчваров, С. Курс по теоретична механика. София, „Техника”, 1975. 10. Тарг, С. М. Краткий
курс теоретической механики. Наука, 1974. 11. Burton, P. Kinematics and Dynamics of Planar
Machinery, Prentice-Hall, Inc, 1979.12. Deutschmann, A. D., Michels, W. J., Wilson, C.E. Machine
Design: Theory and Practice, Macmillan, 1975.

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА
Наименование на учебната дисциплина:
Програмиране и използване на компютри II
Вид на обучението:
Лекции, Лабораторни упражнения

Код: FBE14
Часове за седмица:
Л - 2 часа, ЛУ – 2 часа

Семестър: 2
Брой кредити: 6

ЛЕКТОР:
Проф. д-р Даниела Гоцева (ФКСТ), тел. 965 2338, еmail: dgoceva@tu-sofia.bg
Технически университет – София
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна дисциплина за
студенти по специалност “ Компютърно и софтуерно инженерство” на Факултет по
компютърни системи и технологии (ФКСТ) на Технически Университет – София за
образователно-квалификационна степен “бакалавър”.
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Изучаване на подходите, методите, техническите
средства и основните принципи на структурния подход в програмирането с цел на тяхното
приложение в различни предметни области. Създаване на умения за поддържане и обработка на
бинарни и текстови файлове. Получаване на познания за програмиране на ниско ниво – работа
с отделни битове и за принципите на работа със структури от данни за реализацията на основни
алгоритми в програмирането.
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми: Препроцесор на С ‒ включване на
файлове; Макроси и функции; Алгоритми за търсене в низове; Работа с динамични данни;
Рекурсия; Работа със структури и обединения: Бинарни файлове и обработката им; Структура
на програма на С ‒ разделно компилиране; Указатели към функции и масиви от функции;
Статична и динамична реализация на основни алгоритми – стек, опашка, едносвързани
списъци; Запис и четене на свързани структури от данни в бинарен файл; Програмиране на
ниско ниво ‒ побитови операции.
ПРЕДПОСТАВКИ: Математика, Програмиране и използване на компютри I.
МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции, разработени с Power Point и публикувани в сайта на
катедрата; лабораторни упражнения с демо-програми, публикувани в Internet и курсова работа с
описание и защита.
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Една писмена текуща оценка в края на
семестъра (60%), лабораторни упражнения (20%), курсова работа (20%).
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:
1. http://dgotseva.com – материалите на курса. 2. Jitendra Patel, Computer Programming in C
Language, 2012. 3. Jitendra Patel, C Programming Concepts, 2012. 4. Rama Reddy, Carol Ziegler, C
Programming for Scientists and Engineers with Applications, Jones&Bartlet Publishers, 2010. 5.
Yashavant P. Kanetkar, Understanding Pointers In C, BPB Publications, 2009. 6. Kerningan, B., D.
Ritchi. The С Programming Language, Prentice_hall, 2007. 7. Dalrymple, M., S. Knaster, Learn
Objective-C on Mac, Apress, 2009.
8. http://www.cprogramming.com/. 9. www.cs.cf.ac.uk/Dave/C/CE.htm.
10. http://cprogramminglanguage.net/.
11. http://www.cprogramming.com/tutorial/bitwise_operators.html

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА
Наименование на учебната дисциплина:
Код: FBE16
Семестър: 2
Основи на инженерното проектиране II
част
Вид на обучението:
Часове за седмица:
Брой кредити: 3
Лекции, Лабораторни упражнения, Курсова
Л – 1 час,
работа
ЛУ – 2 часa
ЛЕКТОР:
проф. д-р инж. Борис Туджаров (ФКСТ), тел: 02/965 – 3385; email: bntv@tu-sofia.bg
Технически университет-София
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН:
Задължитeлна дисциплина от бакалавърската програма на специалност "Компютърно и
софтуерно инженерство" на ФКСТ при ТУ – София
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА:
Целта на учебната дисциплина е да предостави на студентите основни знания за
процеса на инженерното проектиране и съвременните подходи и средства за
проектиране, документиране и презентиране на инженерни решения с насоченост за
компютърни специалности.
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА:
Дисциплината „Основи на инженерното проектиране II“ се преподава във втори
семестър. Специално внимание се обръща на креативните методи за намиране на
решения в проектирането. През втората част на дисциплината студентите получават
базова информация за т.нар. „CAD отвътре“ – т.е. изучават математическите алгоритми
и възможностите за програмиране на и в CAD среда. Обект на дискутиране и използване
са също така инженерни дейности пряко свързани с процеса на проектиране като: анализ
на инженерни проекти, решаване на оптимизационни задачи, моделиране и симулиране
и рационално използване на Internet. На студентите се предоставят основни знания за:
добавяне на функционалност в Web документ, обработка на събития и управление на
поведението на 2D/3D модел в реално време.
ПРЕДПОСТАВКИ: Познания по Основи на инженерното проектиране I и използване
на компютърна техника.
МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ:
Лекциите се провеждат в зали с мултимедиен проектор. Лабораторните упражнения се
провеждат в компютърна зала. Разработва се и курсова работа.
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ:
Текуща оценка определяна по фиксирани правила съгласно резултатите от контролната
работа, курсовата работа и лабораторните упражнения (оформя се в края на втори
семестър).
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Chang K., e-Design: Computer-Aided
Engineering Design, Academic Press Inc., 2015, ISBN 978-0-12-382038-9; 2. Lieu D. and Sorby Sh.,
Visualization, Modeling and Graphics for Engineering Design, Delmar, Cengage Learning, 2009, ISBN 978-14018-4249-9; 3. Hughes J. and oth., Computer Graphics - Principles and Practice, Pearson Education Inc., 2014,
ISBN 978-0-321-39952-6; 4. Parisi T., Programming 3D Applications with HTML5 and WebGL, O’Reilly
Media Inc., 2014, ISBN: 978-1-449-36296-6; 5. Наков О. и др., Технологии за програмиране в Интернет,
Издателство на Технически университет – София, 2011, ISBN 978-954-438-937-6; 6. Митрев Р.,
Компютърно моделиране и симулация. Моделиране на непрекъснати динамични системи, Пропелер,
София, 2016, ISBN 978-954-392-355-7; 7. Brutzman, D. and Daly, L., X3D: Extensible 3D Graphics for Web
Authors, Morgan Kaufmann Publishers, 2007, ISBN 978-0-12-088500-8; 8. Григоров Б. и Митрев Р.,
SolidWorks Практическо ръководство, Перфект консулт ООД, 2008, ISBN 978-954-565-052-9; 9. Omura G.
and Benton B., Mastering AutoCAD® 2015 and AutoCAD LT® 2015, John Wiley & Sons Inc., 2014, ISBN
978-1-118-86208-7; 10. Google SketchUp® and SketchUp® Pro 7 Bible, Wiley Publishing, Inc., 2009, ISBN:
978-0-470-29229-7; 11. Fulton St. and Fulton J., HTML5 Canvas, O’Reilly Media Inc., 2011, ISBN: 978-1-44939390-8.

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА
Наименование на учебната дисциплина:
Чужд език I

Код: FBЕ17

Семестър: 2

Вид на обучението:
Семинарни упражнения

Часове за седмица:
СУ – 2 часа

Брой кредити: 0

ЛЕКТОРИ:
ст.пр. Валентина Митрополитска – англ. език, тел. 965 31 62,e-mail: vmitropolitska@tu-sofia.bg,
ст.пр. Веселин Вапорджиев – немски език, тел. 965 31 78,e-mail:vapordjiev@tu- sofia.bg,
ст.пр. Анелия Божкова – руски език, тел. 965 31 62, e-mail:prjanik@abv.bg,
ст.пр.Светлана Даскалова – френски език, тел. 965 31 64, e-mail:sdaskalova@abv.bg
Технически Университет – София, ДЧЕОПЛ
СТАТУТ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА В УЧЕБНАТА ПЛАН: Задължителна учебна
дисциплина за редовните студенти от всички специалности на Факултет компютърни системи и
технологии на ТУ – София за образователна степен “бакалавър”.
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Да се улеснят студентите в ползването на научна
литература и специализирани текстове, както и в развитието на тяхната говорна компетентност, за
да проявят подобаващо за конкретна ситуация поведение като прилагат ефективни компенсаторни
стратегии за преодоляването на възникнали проблеми. Допълнителните знания и практическия опит
в специализирани езикови умения целят успешното участие на студентите в международни научни
конференции и форуми, специализации по линия на международния образователен обмен и
програми на ЕС, както и на двустранни споразумения с други партниращи университети.
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Студентите се обучават по гъвкава модулна система,
съобразена с установените чрез входен тест 3 нива на владеене на съответния език. Чрез оригинални
учебни материали се задълбочават познанията на студентите по граматика, синтаксис и
словообразуване, фразеология и специализирана терминология. Обучението по чужд език изгражда
комуникативни умения и компетентност, позволяващи на студентите да общуват пълноценно в
реални житейски и професионални ситуации. Затвърждават се четирите езикови умения (слушане,
четене, говорене и писане).Пропорцията общ : специализиран език е 1:2.Модерната техническа база
на ДЧЕОПЛ позволява ползването на съвременни аудиовизуални и технически средства: езикови
лаборатории, видео, касетофони и компютри.
ПРЕДПОСТАВКИ: Обучението предполага входно ниво, изискващо основни познания по езика и
елементарна граматика, съчетани с усвоен елементарен речников материал, преподаван в
гимназиите и техникумите.
МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: При подбора и структурирането на учебното съдържание се
използва интегриран теоретично – практически комуникативен подход, съобразен с
функционалните потребности на студентите да използват езика в общокултурна и професионална
среда. Използват се методи като дискусии, обсъждане на казуси, ролеви игри, презентации и
разработка на индивидуални проекти по тема (при текущи консултации с преподавател),
компютърни тестове по граматика и лексика по нива и превод на научно – техническа литература по
специалността. Модулният принцип на чуждоезиковото обучение позволява синтез на аудиторното
усвояване на знания от дадена предметна област с индивидуални форми на работа.
МЕТОД НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Освен текуща оценка, формирана от участието,
презентациите и писмените тестове, се използват международно признати в ЕС, стандартизирани
изходни тестове по нива, за да се прецени повишеното качество на придобитите знания. В някои
специалности се изисква писмен превод на откъси от автентични научни текстове от чужд език на
български език. Две контролни за периода на обучение през семестъра (общо 80%), активно участие
в семинарни упражнения и самостоятелна изява (общо 20%).
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Английски, немски, френски, руски.
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: Изработени са редица помагала по европейски проекти и в
сътрудничество с Британски съвет и Гьоте Институт. Ползват се наличните ресурси на богатите
библиотечни центрове на английски, френски и немски език, както и предоставени оригинални
софтуерни програми за чуждоезиково обучение.

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА
Наименование на учебната дисциплина:
Физическа култура
Вид на обучението:
Семинарни упражнения

Код: FBE18

Семестър: 2

Часове за седмица:
СУ – 3 часа

Брой кредити: 0

ЛЕКТОРИ:
доц. д-р Иван Йорданов Бозов; ст.пр. Иван Петров Венков; ст.пр.Валери Георгиев Пелтеков;
ст.пр. Росица Янакиева Ковачки; ст.пр. Румяна Николова Ветова; ст.пр. Иван Стоянов Иванов;
ст.пр. Константин Петров Константинов; ст.пр.Емил Слави Колчев; ст.пр. Александър
Александров Александров; ст.пр. Ася Кръстева Църова – Василева; преп. Красимира Стоянова
Иванова; преп. Тодор Иванов Стефанов; преп. Георги Димитров Палазов; ст.пр. Соня
Данаилова Симова-Паспаланова; ст.пр. Румяна Георгиева Ташева;ст.пр. Мариана Владимирова
Андреева; ст.пр. Иван Димитров Стефанов; ст.пр. Пламен Антонов Антонов; ст.пр. Петър
Стефанов Николов; ст.пр. Велизар Васков Лозанов; ст.пр. Иван Георгиев Иванов; ст.пр. Георги
Николов Стойчев; ст.пр. Георги Петров Василев; ст.пр. Капка Константинова Василева;
ст.пр. Петя Йорданова Арбова; преп. Милена Милкова Лазарова; преп. Валентин Валентинов
Велев; преп. Димитър Иванов Димов, ДФВС, Секция “Индивидуални спортове и спортни
игри” и Секция “Водни и планински спортове”
Технически Университет – София
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНАТА ПРОГРАМА: Задължителна дисциплина за
редовните студенти от всички специалности на ФКСТ при ТУ-София за образователната
степен “Бакалавър”.
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Целта на обучението по физическа култура е чрез
методите и средствата на физическото възпитание да се повиши физическата дееспособност на
студентите. Допълнителните спортни умения по съответния вид спорт целят да създадат трайни
навици за самостоятелни занимания по физическа култура.Изявените спортисти да защитят
честта и престижа на ТУ-София в спортни състезания.
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Студентите се обучават по гъвкава модулна
система, съобразена с техните възможности и желания /избор на спорт/. Програмите позволяват
усъвършенстване на уменията от средното образование и начално обучение по избрания
спорт. Студентите получават и задълбочени познания по съответния спорт. Спортният
комплекс на ТУ позволява да се провеждат много видове спорт. Заедно със спортовете
практикувани извън спортния комплекс, студентите се обучават и усъвършенстват по 20 вида
спорт.
МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ: При структурирането на учебното съдържание се използва
практически комуникативен подход съобразен с функционалните и физически възможности на
студентите. Модулният принцип позволява усвояване на спортни умения в дадения спорт.
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Провеждат се тестове за физическа
дееспособност. Тестове за уменията и двигателните навици по вида спорт.
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български.
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:
Методически помагала и правилници по избрания спорт.

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА
Наименование на учебната дисциплина:
Математика III част
Вид на обучението:
Лекции, упражнения

Код: FBE19
Часове за седмица:
Л - 2часа, У – 2 часа,

Семестър: 3
Брой кредити: 6

ЛЕКТОРИ:
Проф. дмн Любомир Бояджиев (ФПМИ), тел.: 9652340, еmail: janina@einet.bg
Доц. д-р Даниела Маринова (ФПМИ), тел.: 9652378, еmail: dmarinova@dir.bg
Технически университет-София
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна дисциплина за
студенти от направление “Компютърно и софтуерно инженерство” на Технически университетСофия, образователно-квалификационна степен “бакалавър”.
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: След завършване на курса студентите трябва да
могат даработят с функция на комплексна променлива, да прилагат методите на операционното
смятане за определен клас задачи от обикновени диференциални уравнения, да работят с
понятия от теория на полето, да решават задачи от областите вероятности и математическата
статистика.
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми: Функция на комплексна променлива,
Редове на Фурие, Операционно смятане, Теория на вероятностите, Математическа статистика.
ПРЕДПОСТАВКИ: Математика I и Математика II (диференциално и интегрално смятане на
една и повече променливи, линейна алгебра, аналитична геометрия, обикновенни
диференциални уравнения).
МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции и упражнения на черна дъска.
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Два теста с тегло 0.2 и тричасов писмен
изпит с тегло 0.8.
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:
1. Гърневска Л., Петрова Р., Панева Й., Комплексни числа. Функция на
комплекснапроменлива, София, 2012.
2. Гърневска Л., Операционно смятане, София, 2009.
3. Гърневска Л., Ред на Фурие. Интеграл на Фурие. Трансформация на Фурие. Уравнения
на математическата физика, София, 2007.
4. Л. Гърневска, Р. Петрова, Й. Панева-Коновска, Комплексни числа, функция на
комплексна променлива (лекции и задачи), ДЕЛИКОМ, 2004, София.
5. Л. Гърневска, Ред на Фурие. Интеграл на Фурие. Трансформация на Фурие. Уравнения
на математическата физика, РОМИНА, 2007, София.
6. Л.Бояджиев, О.Каменов, Висша математика 4, СИЕЛА, София, 2002
7. Хр. Карапенев, Теория на вероятностите и математическа статистика ТУ - София.1997.
8. Колектив на ИПМИ, Избрани глави от математиката, Модул V, (под редакцията на
доц.д-р Св.Милушева), Печатна база ТУ - София,1993.
9. Маринов М.С., Аналитични функции. Редове на Фурие. Интегрални трансформации,
СИЕЛА,София, 1998.
10. Л. Бояджиев, М. Тодоров, Многократни, криволинейни и лицеви интеграли, ТУ-София,
1992.
11. Проданова К., Въведение в статистическите методи, СИЕЛА, София 1998.

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА
Наименование на учебната дисциплина:
Теоретична електротехника
Вид на обучението:
Лекции, Семинарни Упражнения,
Лабораторни Упражнения

Код: FBE20

Семестър: 3

Часове за седмица:
Л- 3 чaса, СУ-2 часа,
ЛУ-1 час

Брой кредити: 7

ЛЕКТОРИ:
Проф. д-р инж. Валери Младенов (ФА), тел: 9652386, еmail: valerim@tu-sofia.bg
Доц. д-р инж. Симона Петракиева (ФА), тел: 9652388, еmail: petrakievas-te@tu-sofia.bg
Технически Университет-София
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна дисциплина за
редовни и задочни студенти от специалностите "Електроника", "Телекомуникации" и
“Компютърно и софтуерно инженерство” към факултетите ФКСТ, ФТК и ФЕТТ на ТУ-София,
за образователно-квалификационната степен “бакалавър”.
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Да запознае студентите с основните методи за
анализ на линейни електрически вериги със съсредоточени параметри и да даде основни
понятия от теорията на нелинейните вериги и теорията на електромагнитното поле.
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Дисциплината включва основни понятия и закони за
електрическите вериги; стационарни синусоидални режими в линейни електрически вериги,
преобразуване на електрически вериги, електрически вериги с индуктивни връзки, методи за
анализ на линейни електрически вериги, свойства и теореми за електрически вериги, резонанс,
трифазни вериги, четириполюсници, класически метод за изследване на преходни процеси в
линейни вериги, основни положения от теорията на нелинейните вериги и теорията на
електромагнитното поле.
ПРЕДПОСТАВКИ: Висша математика I, II и III и Физика I и II.
МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекциите и семинарните упражнения се представят на черна
дъска. Лабораторните упражнения се провеждат с макети и измервателни уреди. Студентите
изработват протоколи, които се проверяват от водещия. Включена е и курсова работа, по време
на която студентите се запознават и използват софтуерния продукт за анализ и синтез на
електрически вериги PSpice.
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Писмен изпит в края на семестъра. Контролна
работа с две задачи по време на семестъра. Оценяване чрез точкова система с отчитане на
точките, получени от изпита, от контролната работа и от защита на протоколи на
лабораторните упражнения и курсовата задача..
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български.
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:

К. Брандиски, Ж. Георгиев, В. Младенов, Р. Станчева., “Учебник по теоретична електротехника – Част
I”, ИК КИНГ 2004 г., София, ISBN 954-9518-28-0. К. Брандиски, Ж. Георгиев, В. Младенов, Р. Станчева,
Теоретична електротехника, Част II, ИК КИНГ, 2008 г., София, ISBN: 954-9518-29-9. К. Брандиски, С.
Владов, Ж. Георгиев, К. Иванов, В. Младенов, С. Петракиева, Н. Радев, К. Станчев, Р. Станчева, К.
Стойков, Ив. Табахнев, С. Терзиева, Ив. Трушев, И. Ячева, Ръководство за лабораторни упражнения
по ТЕ, ИК КИНГ 2010, София, ISBN 954-9518-24-8. К. Брандиски, В. Младенов, С. Петракиева,
Ръководство за решаване на задачи по ТЕ с PSpice (OrCAD 16.3), ИК КИНГ, 2012, ISBN 978-9549518-72-6, София. C. Alexander , M. Sadiku, Fundamentals of Electric Circuits, 5th Edition, McGraw-Hill
Higher Education, 2013, ISBN 0073380571. W. H. Hayt, J. E. Kemmerly, S. M. Durbin, Engineering Circuit
Analysis, 8th Edition, Tata McGraw-Hill Education, 2011, ISBN 0073529575. M. Nahvi, J. A. Edminister,
Theory and Problems of Electric Circuits (Schaum's Outline of Electric Circuits), 6th Edition, McGraw-Hill
Education, 2014, ISBN 9780071830454. Л. А. Бессонов, Теоретические основы электротехники.
Электрические цепи, 12-е изд., Юрайт, Москва, 2014, ISBN 978-5-9916-3210-2. В. П. Попов, Основый
теории цепей, Юрайт, Москва, 2013, ISBN 5-9916-2000-0.

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА
Наименование на учебната дисциплина:
Електрически измервания
Вид на обучението:
Лекции, Лабораторни упражнения

Код: FBE21
Часове за седмица:
Л – 2 часа, ЛУ – 1 час

Семестър: 3
Брой кредити: 5

ЛЕКТОР:
Проф. д-р инж. Ташо Ангелов Ташев, тел.: 965 2324, еmail: t_tashev@tu-sofia.bg
Технически университет-София
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна дисциплина за
редовни студенти по специалност “ Компютърно и софтуерно инженерство” на Факултет по
компютърни системи и технологии (ФКСТ) на Технически Университет – София за
образователно-квалификационна степен “бакалавър”.
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Целта на учебната дисциплина е студентите да
усвоят конкретни базови знания и умения, необходими при реализиране измервателни системи,
избор на необходими средства за измерване, провеждане на измервания и последваща
обработка на резултатите от измервания.
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Курсът запознава студентите с основните понятия в
електроизмервателната техника. Разглеждат се основните методи и средства за измерване,
техните характеристики и параметри. Студентите се научават как да избират и реализират
конкретни електрически схеми и да сравняват различни методи и средства за измерване.
ПРЕДПОСТАВКИ: Изискват се познания по физика, матматика и електротехника.
МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Класически лекции на дъска. Някои от лекциите се провждатт в
мултимедиен вариант – презентации с изплозване на прожектор и екран. Прилага се
интерактивен подход – провеждане на кратки дискусии и коментари между студенти и
преподавател върху учебния материал.
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: писмен изпит със задачи
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:
1. Електрически измервания, под редакцията на проф. Б. И. Матраков. Трето издание С., Изд-во
на ТУ, 1998. Второ издание С., Изд-во на ТУ, 1993. Първо издание С., Т, 1989,
2. Ръководство за лабораторни упражнения по “Електрически измервания”, част-I, Гуров Н.,
Гълъбов К., Делийски Р., Държанова Д., Панделова А., Славов В., Цветков П., Изд-во на ТУ,
2012 г..
3. Ръководство за лабораторни упражнения по “Електрически измервания”, част-II, Гуров Н.,
Еленков А., Иванчева В., Милушев Г., Стоянов Н, Цветков П., Изд-во на ТУ, 2012 г..
4. Measurement and Instrumentation. Kalchev I., Kodjabashev. I., Kolev N., Petrov I., Tashev T.,
Yordanova S. S., TU, 1998.
Допълнителна:
5. Радев Х. Метрология и измервателна техника, Книга справочник в три тома, Том 1, С.,
Софттрейд, София, 2008, c.760.
6. Радев Х. Метрология и измервателна техника, Книга справочник в три тома, Том 2, С.,
Софттрейд, София, 2008, c.988.
7. Радев Х. Метрология и измервателна техника, Книга справочник в три тома, Том 3, С.,
Софттрейд, София, 2012, c.904.

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА
Наименование на учебната дисциплина:
Полупроводникови елементи
Вид на обучението:
Лекции, Лабораторни упражнения

Код: FBE22
Часове за седмица:
Л – 3 часа, ЛУ – 2 часa

Семестър: 3
Брой кредити: 6

ЛЕКТОР:
Проф. д-р инж. Марин Христов (ФЕТТ), тел.: 965 2220, email: mhristov@ecad.tu-sofia.bg
Технически Университет-София
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна дисциплина за
редовно обучение в специалност “Компютърно и софтуерно инженерство” на Факултет
“Компютърни системи и технологии” (ФКСТ) на Технически Университет – София,
образователно - квалификационна степен “бакалавър”.
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Целта на курса е да запознае студентите с
принципа на действие на полупроводниковите елементи и основните им приложения; да
определят важни параметри от характеристиките и оценяват влиянието на режима и
температурата върху действието на елементите; да могат да осигуряват нормален режим на
работа на елементите и да изчисляват различни стойности, свързани с работата им; да
сравняват полупроводниковите елементи и избират подходящ елемент за конкретно
приложение.
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми: Основни свойства на
полупроводниците; Полупроводникови диоди; Биполярни транзистори; Тиристори; Полеви
транзистори; Оптоелектронни елементи; Въведение в интегралните схеми; Дисплеи.
ПРЕДПОСТАВКИ: Математика, Физика, Електротехника, Материалознание
МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции с използване на слайдове, мултимедийни средства за
електронно обучение, които позволяват да се визуализират с анимации и интерактивни
програми основните процеси в полупроводниковите елементи, основните им характеристики и
параметри, както и тяхното изменение от режима и температурата, лабораторните упражнения
се състоят в практическо изследване свойствата на полупроводникови елементи с протоколи и
защита.
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Две едночасови писмени текущи оценки с
тестове от лабораторните упражнения в средата и края на семестъра. Изпит по време на
изпитната сесия. Крайната оценка се формира от писмения изпит (60%), оценка от
упражненията (40%).
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български.
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Power Point слайдове за лекции: http://lark.tusofia.bg/ ppe /lectures , 2013. 2. Floyd, Thomas L. Electronic devices. Prentice Hall, ISBN-13: 978-013-254986-8,
ISBN-10:
0-13-254986-7
(9-th
edition),
2012.
http://abmpk.files.wordpress.com/2013/04/electronic-devices-9-th-edition-thomas-floyd.pdf
3. Floyd, Thomas L. David M. Buchla Electronics Fundamentals: Circuits, Devices and Applications
(Floyd Electronics Fundamentals Series), Prentice Hall, 2009, ISBN-10: 0135072956 (8th Edition)
http://www.amazon.com/Electronics-Fundamentals-Circuits-Devices-Applications/dp/0135072956
4. Интерактивни мултимедийни електронни учебни материали: http://lark.tu-sofia.bg/ppe/elearning/Полупроводници ISBN 3-938524-10-3, Диоди ISBN 3-938524-11-1, Ценерови диоди
ISBN 3-938524-12-1, Биполярни транзистори ISBN 3-938524-13-8, Работа на
транзистора
като усилвател ISBN 3-938524-16-2, MOS транзистори ISBN 3-938524- 14-6,
Интегрални
схеми ISBN 3-938524-17-0. 5. Христов, М., Т. Василева, Е. Манолов, Полупроводникови
елементи, С., Нови знания, 2007, ISBN 978-954-9315-79-0. 6. Цанов, М., Ф. Копаранов, И.
Фурнаджиев. Ръководство за лабораторни упражнения по полупроводникови елементи. Нови
знания, 2008, ISBN 978-954-9315-89-9.

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА
Наименование на учебната дисциплина:
Код: FBE23
Програмиране и използване на компютри III
Вид на обучението:
Часове за седмица:
Лекции, Лабораторни упражнения
Л – 2 часа, ЛУ – 2 часа

Семестър: 3
Брой кредити: 6

ЛЕКТОР:
Проф. д-р инж. Даниела Гоцева (ФКСТ),тел.: 965 2338, еmail: dgoceva@tu-sofia.bg
Технически Университет – София
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна дисциплина за
студенти по специалност “ Компютърно и софтуерно инженерство” на Факултет по
компютърни системи и технологии (ФКСТ) на Технически Университет – София за
образователно-квалификационна степен “бакалавър”.
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Цел на дисциплината е запознаване с алгоритмичен
език за обектно-ориентирано програмиране. Акцентира се на синтаксиса и семантиката на
езиковите форми, като се представят различни подходи за постигане на определена цел и се
обсъждат предимствата и недостатъците на конкретните реализации. Специално внимание се
отделя на GUI.
ОПИСАНИЕ
НА
ДИСЦИПЛИНАТА:
Основни
теми:
oбектно-ориентирано
програмиране,структура на програмата; изрази и операции, променливи, декларации и
присвояване; управляващи конструкции, разклонение и цикли, изключителни ситуации –
прихващане и обработка на изключения; обекти, декларация на клас, членове на клас, методи,
конструктори, предефинирани методи; статични полета и методи, обекти – инстанции на клас,
създаване, инициализация, присвояване и разрушаване на обекти, достъп до полетата и
методите, класове обвивки, тестови класове, обвивки на класовете, преобразуване на типове
при класовете; масиви – декларация, дефиниция, инициализация, сортиране и търсене;
символни низове – декларация, преобразуване, сравнения, клас String, създаване и
инициализиране на символен низ, операции върху символни низове; същност на наследяването,
производни класове и наследяване, достъп до компонентите на базов и производни класове,
предефиниране на променливи, предефиниране на методи, извикване на конструктори,
конструктори с параметри, абстрактни методи и класове и интерфейси; GUIкомпоненти,
пакети, входно/изходни потоци, колекции и др.
ПРЕДПОСТАВКИ: Програмиране и използване на компютри I, Програмиране и използване
на компютри II, основни познания по алгоритми.
МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции с използване на слайдове и демо-програми,
лабораторните упражнения и самостоятелна работа с описание и защита.
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Две контролни работи (всяка с 50%).
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български.
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:
1. http://dgotseva.com –материалите на курса.
2. Cay S. Horstmann, Gary Cornell, Core Java Volume I—Fundamentals, Prentice Hall, 2012.
3. Cay S. Horstmann, Gary Cornell, Core Java Volume II—Advanced Features, Prentice Hall, 2013.
4. Herbert Schildt, Java, Ninth Edition: The Complete Reference, McGraw-Hill Osborne Media,
2014.
5. Dane Cameron, Java 8: The Fundamentals, Cisdal Publishing, 2014.

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА
Наименование на учебната дисциплина:
Чужд език I
Вид на обучението:
Семинарни Упражнени

Код: FBЕ24

Семестър: 3

Часове за седмица:
СУ – 2 часа

Брой кредити: 0

ЛЕКТОРИ:
ст.пр. Валентина Митрополитска – англ. език, тел. 965 31 62,e-mail: vmitropolitska@tu-sofia.bg,
ст.пр. Веселин Вапорджиев – немски език, тел. 965 31 78,e-mail:vapordjiev@tu- sofia.bg,
ст.пр. Анелия Божкова – руски език, тел. 965 31 62, e-mail:prjanik@abv.bg,
ст.пр.Светлана Даскалова – френски език, тел. 965 31 64, e-mail:sdaskalova@abv.bg
Технически Университет – София, ДЧЕОПЛ
СТАТУТ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА В УЧЕБНАТА ПЛАН: Задължителна учебна
дисциплина за редовните студенти от всички специалности на Факултет компютърни системи и
технологии на ТУ – София за образователна степен “бакалавър”.

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Да се улеснят студентите в ползването на научна
литература и специализирани текстове, както и в развитието на тяхната говорна компетентност, за да
проявят подобаващо за конкретна ситуация поведение като прилагат ефективни компенсаторни
стратегии за преодоляването на възникнали проблеми. Допълнителните знания и практическия опит в
специализирани езикови умения целят успешното участие на студентите в международни научни
конференции и форуми, специализации по линия на международния образователен обмен и програми на
ЕС, както и на двустранни споразумения с други партниращи университети.
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Студентите се обучават по гъвкава модулна система,

съобразена с установените чрез входен тест 3 нива на владеене на съответния език. Чрез оригинални
учебни материали се задълбочават познанията на студентите по граматика, синтаксис и словообразуване,
фразеология и специализирана терминология.Обучението по чужд език изгражда комуникативни умения
и компетентност, позволяващи на студентите да общуват пълноценно в реални житейски и
професионални ситуации. Затвърждават се четирите езикови умения (слушане, четене, говорене и
писане).Пропорцията общ : специализиран език е 1:2.Модерната техническа база на ДЧЕОПЛ позволява
ползването на съвременни аудиовизуални и технически средства: езикови лаборатории, видео,
касетофони и компютри.

ПРЕДПОСТАВКИ: Обучението предполага входно ниво, изискващо основни познания по езика и
елементарна граматика, съчетани с усвоен елементарен речников материал, преподаван в гимназиите и
техникумите.

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: При подбора и структурирането на учебното съдържание се използва

интегриран теоретично – практически комуникативен подход, съобразен с функционалните потребности
на студентите да използват езика в общокултурна и професионална среда. Използват се методи като
дискусии, обсъждане на казуси, ролеви игри, презентации и разработка на индивидуални проекти по
тема (при текущи консултации с преподавател), компютърни тестове по граматика и лексика по нива и
превод на научно – техническа литература по специалността.Модулният принцип на чуждоезиковото
обучение позволява синтез на аудиторното усвояване на знания от дадена предметна област с
индивидуални форми на работа.

МЕТОД НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Освен текуща оценка, формирана от участието,
презентациите и писмените тестове, се използват международно признати в ЕС, стандартизирани
изходни тестове по нива, за да се прецени повишеното качество на придобитите знания. В някои
специалности се изисква писмен превод на откъси от автентични научни текстове от чужд език на
български език. Две контролни за периода на обучение през семестъра (общо 80%), активно участие в
семинарни упражнения и самостоятелна изява (общо 20%).
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Английски, немски, френски, руски.
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: Изработени са редица помагала по европейски проекти и в
сътрудничество с Британски съвет и Гьоте Институт.Ползват се наличните ресурси на богатите
библиотечни центрове на английски, френски и немски език, както и предоставени оригинални
софтуерни програми за чуждоезиково обучение.

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА
Наименование на учебната дисциплина:
Физическа култура
Вид на обучението:
Семинарни Упражнения

Код: FBE25

Семестър: 3

Часове за седмица:
СУ – 3 часа

Брой кредити:0

ЛЕКТОРИ:
доц. д-р Иван Йорданов Бозов; ст.пр. Иван Петров Венков; ст.пр.Валери Георгиев Пелтеков;
ст.пр. Росица Янакиева Ковачки; ст.пр. Румяна Николова Ветова; ст.пр. Иван Стоянов Иванов;
ст.пр. Константин Петров Константинов; ст.пр.Емил Слави Колчев; ст.пр. Александър
Александров Александров; ст.пр. Ася Кръстева Църова – Василева; преп. Красимира Стоянова
Иванова; преп. Тодор Иванов Стефанов; преп. Георги Димитров Палазов; ст.пр. Соня
Данаилова Симова-Паспаланова; ст.пр. Румяна Георгиева Ташева;ст.пр. Мариана Владимирова
Андреева; ст.пр. Иван Димитров Стефанов; ст.пр. Пламен Антонов Антонов; ст.пр. Петър
Стефанов Николов; ст.пр. Велизар Васков Лозанов; ст.пр. Иван Георгиев Иванов; ст.пр. Георги
Николов Стойчев; ст.пр. Георги Петров Василев; ст.пр. Капка Константинова Василева;
ст.пр. Петя Йорданова Арбова; преп. Милена Милкова Лазарова; преп. Валентин Валентинов
Велев; преп. Димитър Иванов Димов, ДФВС, Секция “Индивидуални спортове и спортни
игри” и Секция “Водни и планински спортове”
Технически Университет – София
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНАТА ПРОГРАМА: Задължителна дисциплина за
редовните студенти от всички специалности на ФКСТ при ТУ-София за образователната
степен “Бакалавър”.
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Целта на обучението по физическа култура е чрез
методите и средствата на физическото възпитание да се повиши физическата дееспособност на
студентите. Допълнителните спортни умения по съответния вид спорт целят да създадат трайни
навици за самостоятелни занимания по физическа култура.Изявените спортисти да защитят
честта и престижа на ТУ-София в спортни състезания.
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Студентите се обучават по гъвкава модулна
система, съобразена с техните възможности и желания /избор на спорт/. Програмите позволяват
усъвършенстване на уменията от средното образование и начално обучение по избрания
спорт. Студентите получават и задълбочени познания по съответния спорт. Спортният
комплекс на ТУ позволява да се провеждат много видове спорт. Заедно със спортовете
практикувани извън спортния комплекс, студентите се обучават и усъвършенстват по 20 вида
спорт.
МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ: При структурирането на учебното съдържание се използва
практически комуникативен подход съобразен с функционалните и физически възможности на
студентите. Модулният принцип позволява усвояване на спортни умения в дадения спорт.
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Провеждат се тестове за физическа
дееспособност. Тестове за уменията и двигателните навици по вида спорт.
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български.
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:
Методически помагала и правилници по избрания спорт.

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА
Наименование на учебната дисциплина:
Микропроцесорна техника
Вид на обучението:
Лекции, Лабораторни Упражнения

Код: BCSE26
Часове за седмица:
Л – 2 часа, ЛУ – 2 часа

Семестър: 4
Брой кредити: 5

ЛЕКТОРИ:
доц. д-р инж. Валентин С. Моллов, тел.: 965 3523, 965 3254, е-mail: mollov@tu-sofia.bg
Технически Университет–София
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна дисциплина за
редовно обучение в специалност “Компютърно и софтуерно инженерство” на Факултет
“Компютърни системи и управление” (ФКСУ) на Технически Университет – София,
образователно-квалификационна степен “бакалавър”.
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Да се изучат и да могат да прилагат подходите,
методите и техническите средства за анализ, проектиране и приложение на микропроцесорни
фамилии, специализирани схеми и едночипови микрокомпютри в съответствие със своите
потребности и интереси и да придобиват нови знания и възможности в тази предметна област.
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Разглежда основните типове полупроводникови
запомнящи структури в съвременните компютри - статични и динамични памети с
непосредствен и сериен достъп, постоянни и програмируеми памети, вкл. организация, режими
на четене и запис, програмиране, технологични особености на SRAM, DRAM, MROM, PROM,
EEPROM, FLASH. Представят се базовите типове архитектури на микропроцесорни системи
според начина на изпълнение на инструкциите и набора инструкции. Разглежда се едночипов
микрокомпютър от избран производител и фамилия, в т.ч. магистрална организация, режими на
работа, изводи, разпределение на адресното пространство, набор инструкции, регистри на
централния процесор, прекъсвания (видове, обработка , алгоритми, приоритет), портови
системи. Изучават отделните интерфейсни структури - за сериен асинхронен и синхронен
интерфейс, паралелен хендшейк обмен, таймерна система (вкл.COP watchdog, за прекъсване в
реално време, пулс-акумулатор), система за аналогов интерфейс. Обърнато е особено внимание
на спецификите при използване на съответния интерфейс, като се разглеждат подробно
предназначението и програмирането на съответните регистри. Представят се най-често
използваните в инженернатапрактика серийни асинхронни и синхронни стандарти за обмен на
данни: RS(EIA)232, RS485, I2C, USB, интерфейсни схеми за сериен синхронен обмен (F-RAM,
серийни EEPROM и др.).
ПРЕДПОСТАВКИ: Успешното провеждане на курса се базира на знанията и практическите
умения на студентите, придобити в следните предхождащи дисциплини от учебния план на
специалността: „Теоретична електротехника” (FBE20), „Полупроводникови елементи” (FBE22),
„Електрически измервания” (FBE21).
МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Използва се мултимедиен прожектор.
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Изпит по време на изпитната сесия, в рамките
на два академични часа (90 минути).
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български.
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:
1. http://cs-tusofia.euКурсове бакалавърМикропроцесорна техника (BCSE26). 2.
http://motorola.com. 3. http://microchip.com 4. Клинкман Р. Проектиране на микропроцесорни
системи, Техника, 1999. 5. Боянов К. Практически схеми с микропроцесори, Техника, 1999
6.Станчев В. Микропроцесорна система СМ600, Техника, 1992. 7. Sharma K., Advanced
Semiconductor Memories, Willey Inter-Science, 2003. 8. D.A.Godse, A.P.Godse, Microprocessor,
microcontroller & applications, Technical Publications, 2008, 479 p. 9. Raj Kamal, Embedded
Systems: Architecture, Programming and Design, 2nd Edition, 2006, 442 p.

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА
Наименование на учебната дисциплина:
Бази от данни
Вид на обучението:
Лекции, Лабораторни упражнения

Код: BCSE27

Семестър: 4

Часове за седмица:
Л – 2 часа, ЛУ – 1 час

Брой кредити: 5

ЛЕКТОР:
Проф. д-р инж. Даниела Гоцева (ФКСТ), тел.: 965 2338, еmail: dgoceva@tu-sofia.bg
Технически Университет-София
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна дисциплина за
студенти по специалност “ Компютърно и софтуерно инженерство” на Факултет по
компютърни системи и технологии (ФКСТ) на Технически Университет – София за
образователно-квалификационна степен “бакалавър”.
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Целта на дисциплината е да даде солидни знания
на студентите по основните проблеми на бази данни и да покаже пътя, по който това
направление постоянно серазвива, както и да очертае бъдещото му развитие.
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми: Въведение в базите от данни (БД),
Основни понятия и концепции, Архитектура на БД, Потребители и Администратори на БД,
Представяне на БД на външно, концептуално и вътрешно нива, Mapping, Система за
управление на БД (СУБД), Излишък от данни, Цялост на данните, Анализ на данните и неговия
жизнен цикъл, Entity-Relashionship (ER) моделиране, Обекти, Атрибути, Ключове – първични и
външни, Кандидат ключове, Връзки и характеристиките им, Създаване на ER диаграма,
Проблеми при ER моделите, Разширени ER модели (EER), Прехвърляне на връзки от ER модел
в БД, Нормализация на БД, Нормални форми: 1NF, 2NF, 3NF, BCNF, 4NF и 5NF, Модели на
БД, Основи на SQL, Оператори CREATE, Оператор SELECT, Работа с повече от една таблица
при оператор SELECT, Псевдоними, Подзаявки, Клаузи UNION, MINUS, INTERSECT,
Изгледи, Обработка на изгледи, Оператор INSERT, UPDATE и DELETE, Транзакции,
Паралелизъм при транзакциите, План на транзакцията, Сценарий „Загуба на актуализации”,
Сценарий „Неприключена транзакция”, Сценарий „Непълнота” при транзакциите,
Сериализация, Паралелизми, Механизъм на заключване, Мъртва хватка, Двуфазно заключване,
Сигурност, Нива на защита в СУБД, Команда GRANT и др.
ПРЕДПОСТАВКИ: Програмиране и използване на компютри I, Програмиране и използване
на компютри II, Програмиране и използване на компютри III.
МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции с използване на слайдове и демо-програми,
лабораторните упражнения и курсова работа с описание и защита.
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Една писмена текуща оценка в края на
семестъра (70%), лабораторни упражнения (15%), курсова работа с една задача (15%).
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български.
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:
1. http://dgotseva.com
2. Elmasri and Navathe, Fundamentals of Database Systems, Addison Wesley, 2010.
3. Abraham Silberschatz, Henry Korth, S. Sudarshan, Database System Concepts, McGraw-Hill
Science/Engineering/Math, 2010.
4. Nenad Jukic, Susan Vrbsky, Svetlozar Nestorov, Database Systems: Introduction to Databases
and Data Warehouses, Prentice Hall, 2013.
5. Database Design. Know it all, Elsevier, 2009.

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА
Наименование на учебната дисциплина:
Синтез и анализ на алгоритми
Вид на обучението:
Лекции, Лабораторни упражнения

Код: BCSE28

Семестър: 4

Часове за седмица:
Л – 2 часа, ЛУ – 2 часа

Брой кредити: 5

ЛЕКТОР:
Проф. д-р инж. Огнян Наков Наков (ФКСТ), тел.: 965 3613, еmail: nakov@tu-sofia.bg
Технически Университет-София
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна дисциплина за
редовни студенти по специалност “Компютърно и софтуерно инженерство” на Факултет по
компютърни системи и технологии (ФКСТ) на Технически Университет – София за
образователно-квалификационна степен “бакалавър”.
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Придобиване на умения за алгоритмизиране на
проблем, анализ и оценка на алгоритми и синтез на програми, базирани на такива алгоритми.
Студентите се запознават с основни групи алгоритми: обработка на числа, сортировки, търсене,
хеширане, дървовидни структури, рекурсии, списъчни структури, граф и обработка на графи.
Проиграват се и анализират класически алгоритмични решения. Оценяват се различни решения
на един проблем.
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Курсът запознава студентите с теорията на
алгоритмизиране, анализ на сложността и ресурсоемкостта на алгоритми и синтез на оптимални
алгоритми. Разглеждат се класически групи от алгоритми: обработка на числа, сортировки,
търсене, хеширане, дървовидни структури, рекурсии, списъчни структури, граф и обработка на
графи. Проиграват се и анализират класически алгоритмични решения.
ПРЕДПОСТАВКИ: Изискват се начални познания по програмиране на Pascal и C++.
МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции в мултимедиен вариант (медиен проектор), разработен
и достъпен web site с лекционното и практическо съдържание на дисциплината.
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Писмен изпит със задача.
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български.
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:
1. Clifford A. Shaffer, Data Structures and Algorithm Analysis, 2013
2. Sandeep Sen, Lecture Notes for Algorithm Analysis and Design, 2013
3. Sara Baase, Computer Algorithms: Introduction to Design and Analysis, 2009
4. Samir Khuler, Design and Analysis of Algorithms, 2012
5. A.A.Puntambekar, Design and Analysis of Algorithms, 2010
6. Стойчев Ст., Синтез и анализ на алгоритми и програми, издателство на ТУ- София.
7. Седжуик Р., Алгоритми на С, том 1 – 4, СофтПрес, 2002.
8. Dasgupta, S., C.H. Papadimitriou, and U.V. Vazirani. Algorithms, 2006.
9. Thomas Runkler, Data Analytics, 2012
10. Sedgewick R., Wayne K., Algorithms, Addison-Wesley Professional 2011

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА
Наименование на учебната дисциплина:
Сигнали и системи
Вид на обучението:
Лекции, Лабораторни упражнения

Код: BCSE29

Семестър: 4

Часове за седмица:
Л – 2 часа, ЛУ – 1 час

Брой кредити: 5

ЛЕКТОР:
Доц. д-р инж. Веска Георгиева (ФТК), тел.: 965 3293, еmail: vеsg@tu-sofia.bg
Технически Университет–София
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна за редовно обучение в
специалност “Компютърно и софтуерно инженерство” на Факултет “Компютърни системи и
технологии” (ФКСТ) на Технически Университет – София, образователно-квалификационна
степен “бакалавър”.
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Целта на курса е да запознае студентите с
информация, цифрови и аналогови сигнали и системи, едномерни и многомерни сигнали,
основни методи за анализ на сигнали в честотната и времеватаобласт, основни
процесиприобработката на сигнали (усилване, модулация, демодулация, филтрация, кодиране),
както и за основни методи за изследване на аналогови и цифрови линейни, нелинейни и
параметрични системи.
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми: Основни понятия от теорията на
информацията; Основни сведения за сигнали и системи; Математическо представяне на
сигналите във времевата област; Спектрален анализ на непрекъснати сигнали и системи;
Представяне на дискретни сигнали и системи в честотната област; Случайни сигнали. Шумове;
Модулация; Оптималналинейнафилтрация; Кодиране на сигналите.
ПРЕДПОСТАВКИ: Математика,Физика, Теоретична електротехника.
МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции, изнасяни и с помощта на мултимедиен проектор и
видеопрезентации, лабораторните упражнения завършват с представяне на протоколи.
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Изпит по време на изпитната сесия, за два
академични часа се дават писмени отговори по основни теоретични въпроси и задача. Крайната
оценка се формира от писмения изпит (70%), оценка от упражненията (30%).
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български.
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:
1.Ненов, Г.Д. Сигнали и системи, изд. “Нови знания” София, 2008 г.
2.Фердинандов, Е. Сигнали и системи, изд. Сиела, София, 1999 г.
3.Ненов, Г.Д. Сигнали и системи, издателство на ТУ-София, София, 1996 г.
4.Георгиева В. Сигнали и системи – Ръководство за лабораторни упражнения, изд. “Нови
знания”, София, 2009 г.
5. Оpenheim, A.V., Willsky A.S., Young, IT., Signals and systems, 1990.

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА
Наименование на учебната дисциплина:
Анализ и синтез на логически схеми
Вид на обучението:
Лекции, Лабораторни упражнения
ЛЕКТОР:

Код: BCSE30

Семестър: 4

Часове за седмица:
Л – 2 часа, ЛУ – 2 часа

Брой кредити: 6

Доц. д-р Георги Запрянов (ФКСТ), тел.: 965 2680, email: gszap@tu-sofia.bg
Технически Университет – София

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна за бакалавърската
степен на “ Компютърно и софтуерно инженерство ”.
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Целта на курса е да даде фундаментални знания за
анализа и синтеза на компютърни компоненти и за главните проблеми в динамиката на
схемите.
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Курсът е въвеждащ в компютърната логика и
проектирането на логически схеми. Основните теми са следните: анализ и синтез на
кобинационни логически схеми, анализ и синтез на синхронни и асинхронни
последователностни схеми, динамичен анализ и състезания, въведение в тестирането и
диагностиката на логически схеми. Материалът е илюстриран с анализ и синтез на основни
компютърни схеми.
ПРЕДПОСТАВКИ: Основни познания по дискретна математика.
МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции и допълнителни текстови материали; web сайт на
курса; лабораторни упражнения с описания по всяка лабораторна тема.
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Писмен изпит.
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български.
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:
1. Theory & Design of Switcing Circuits, A. Friedman, R. Menon
Computer Science Pr; 1St Edition edition (June 1975) ISBN-13: 978-0914894520
2. Fundamentals of Logic Design, Jr., Charles H. Roth
6th edition, 2012 Cengage Learning, ISBN-13: 978-0-495-47169-1
3. Digital Design and Computer Architecture, David Harris and Sarah Harris,
2nd Edition, 2012 Elsevier, ISBN 978-0-12-394424-5
4. Hardware and Computer Organization, Berger, A. S.,
Elsevier, 2005, ISBN 0-7506-7886-0
5. Contemporary Logic Design (2nd Edition), Randy H. Katz, Gaetano Borriello
ISBN-13: 978-0201308570, December 2004
6. Logic and Computer Design Fundamentals, M. Morris Mano, Charles R. Kime, Charles Kime
4th Edition, ISBN -13: 978-0131989269, June 2007
7. Introduction to Logic Design, Alan B Marcovitz
3rd Edition, ISBN-13: 978-0073191645, January 2009
8. http://www.ee.surrey.ac.uk/Projects/CAL/digital-logic/
9. http://www.asic-world.com/digital/tutorial.html

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА
Наименование на учебната дисциплината:
Философия
Вид на обучението:
Лекции, Семинарни упражнения
ЛЕКТОР:

Код: BCSE31.1

Семестър: 4

Часове за седмица:
Л – 2 часа, СУ – 1 час

Брой кредити: 4

Доц. д-р Ангел Кондев (СФ), тел. 965 3437, email: akondev@tu-sofia.bg
Технически Университет – София

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Свободно избираема хуманитарна
дисциплина за редовно обучение в специалност "Компютърно и софтуерно инженерство" на
Факултет Компютърни системи и технологии (ФКСТ) на ТУ-София, образователноквалификационната степен" бакалавър".
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Учебната дисциплина има за цел да запознае
студентите с основните философски проблеми и методи при анализа на явленията и процесите
в природата и общeственияживот, познаването на които е важно условие за по-задълбочено
разбиране съдържанието на някои други дисциплини в учебния план, както и за пълноценната
професионална реализация в областта на специалността.
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Дисциплината “Философия” разширява фундаменталната теоретична подготовка на студентите от специалността “Компютърни системи и
технологии”. В нея се изучават най-значимите философски теории, създадени в Античността,
Средновековието и Ренесанса, Новото време, Просвещението и Съвременността (ХІХ – ХХ
век). Разглежда се структурата и съдържанието на История на философията от гледна точка на
основните връзки с останалите материални и духовни форми на обществения живот –
икономика, религия, изкуство, морал и др. На тази основа се формира научна методология при
анализа на съвременните измерения и тенденции на обществения живот и се търсят научно
обосновани практически подходи към проблемите на модерната либерална демокрация, на
тоталитарните и традиционни общества, глобализацията, религиозния фундаментализъм,
международния тероризъм и др.
ПРЕДПОСТАВКИ: Не са необходими.
МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции и семинарни упражнения. Предвижда се използването
на съвременни технически средства за обучение, включително конфигурация от преносим
компютър и мултимедиен прожектор.
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Текуща оценка. Усвояването на учебния
материал се оценява по шестобалната система, като се оформя обща оценка на основата на две
писмени работи – реферат/тест по тема от теоретичното съдържание на дисциплината (60% от
оценката) и есе по актуален обществен проблем (40% от оценката).
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български.
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: Фридо Рикен. Философия на античността, ЛИК, С.,
2001. Рихард Хайнцман. Философия на средновековието, ЛИК, С., 2002. Емерих Корет, Харалд
Шьондорф. Философия на ХVII и ХVIII век, ЛИК, С., 2001. Робърт Пол Улф. За философията,
Издателство на НБУ, С., 2004. Нено Богданов. Философията на ХХ век, Издателство “БПС”, С.,
2003. Хайнрих Шмит, Георги Шишков. Философски речник, Издателство на СУ, С., 1997.
Петер Кунцман. Атлас по философия, Литера, С., 2012. Хосе Ортега-и-Гасет. Що е Философия?
Издателство на НБУ, С., 2013. Бен Дюпре. 50 основни идеи. Философия, ИНФОДАР, С., 2013.
Хосе Ортега-и-Гасет. Фантазиращото животно, Изток-Запад, С., 2014. Що е политическа
философия? Студии и фрагменти, Издателство на НБУ, С., 2013. Веселина Славова. Етиката
като философия на отговорността, СТЕНО, С., 2014. Валентин Канавров. Пътища на
метафизиката: Кант и Хайдегер, Изток-Запад, С., 2011. Сергей Герджиков. Формата на
човешкия свят, Изток-Запад, С., 2010. Георги Фотев. Смисъл и разбиране, Изток-Запад, С.,
2014.

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА
Наименование на учебната дисциплина:
Социология
Вид на обучението:
Лекции и семинарни упражнения

Код: BCSE31.2

Семестър: 4

Часове за седмица:
Л – 2 час, СУ – 1 час

Брой кредити: 4

ЛЕКТОР:
Доц. д-р Минчо Христов Куминeв (СФ), тел.: 965 2180, e-mail: minchok@abv.bg
Технически Университет – София
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Свободно избираема дисциплина за
студентите от специалност "Компютърно и софтуерно инженерство“ на Факултет Компютърни
системи и технологии, ТУ-София, образователно-квалификационна степен “бакалавър”.
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Целта на учебната дисциплина е да се запознаят
студентите с основните проблеми на социологическото познание, което несъмнено ще обогати
тяхното собствено мислене. В края на обучението си студентът ще формира отношението си
към проблемите на общественото развитие; разшири и укрепи знанията си за променящата се
социална среда; осмисли същността и значението на приватизацията, социалната и
индустриалната трансформация.
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Социология е задължителен учебен курс от
бакалавърската програма на специалност " Компютърно и софтуерно инженерство “ Учебното
съдържание е насочено към проблемното поле на общата социология - основни направления и
понятия в социологията; социална роля и социален статус; социализация на личността,
социално неравенство и социална стратификация; основни типове общество, индустриалната
трансформация и др.
ПРЕДПОСТАВКИ: Базови знания в областта на основи на социологията, политоголията,
историята, информатиката и.др.
МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции и семинарните упражнения.
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Изпит.
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български.
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:
1. Генов, Н., Социология, Регионално и глобално развитие, С., 2009.
2. Икономическа социология, изд. на УНСС, С., 2008.
3. Найденов, Г., Стогодишната парадигма, С., 2003.
4. Мендас, А.,Елементите на социологията, С., 2002.
5 Ченешев, Д., Социология, София, 2008.
6. Христов, М., Социализъм и преход към пазарно общество в България, С., 2004
7. Христов, М., Социополитически аспекти на прехода, С., 2013
8. Лаверн, Д., Експертите на прехода, С.,2010

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА
Наименование на дисциплината:
История на науката и техниката
Вид на обучението:
Лекции, семинарни упражнения
ЛЕКТОР:

Код: BCSE31.3

Семестър: 4

Часове за седмица:
Л – 2 часа, СУ – 1 час

Брой кредити: 4

Доц. д-р инж. Мирослав Денчев (СФ), тел. 964 2882
Технически университет – София

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Избираема учебна дисциплина за
студентите от специалност “Компютърно и софтуерно инженерство” на Факултет Компютърни
системи и технологии, образователно-квалификационна степен “бакалавър”.
ЦЕЛИ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Изучаване на някои приложни аспекти на изследванията по
историята на науката и техниката както и разглеждане на портрети на учени и изобретатели
ОПИСАНИЕ: Дисциплината предлага знания и умения, съставна част от съвременния
професионализъм на машинния инженер. Представят се знания за основните принципи и
критерии за периодизация и класификация на науката (конкретно – технически науки и
технически системи).Предмет на изучаване са някои приложни аспекти на изследванията по
история на науката и техниката. Изучават се общотеоретични проблеми, както и творчески
портрети на световно известни учени и изобретатели
ПРЕДПОСТАВКИ: Използват се знания от средния курс
МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции, изнасяни с помощта на нагледни материали, слайдове
и др., защита на тези, дискусии и разработване на реферати в семинарните упражнения.
МЕТОДИ ЗА ИЗПИТВАНЕ: Текуща оценка (ТО)
ЕЗИКА НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:
1. Радулов Г., История на техниката С., 2003,; 2. Космодемянский А., Очерки по истории
механики М., Наука, 1982; 3. Dresdener Beitrage zur Geschichte der Technikwissenchaften,
Technische Universitat Dresden, 1988; 4. Димитров В. Българите и радиото, Университетско
издателство , С., 1988; 5. Апокин И., Кибернетика и научнотехнический прогресс, Наука, 1982;
6. Бережних О., Най-големите кораби, В. Идз. Г. Бакалов, 1988.

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА
Наименование на дисциплината:
Индустриално законодателство
Вид на обучението:
Лекции и семинарни упражнения

Kод: BCSE31.4

Семестър: 4

Часове:
Л - 2 часа,СУ - 1 часа

Брой кредити: 4

ЛЕКТОР:
Доц. д-р юр. инж. Стефан Ангелов Стефанов, тел.: 965 32 13, e-mail: stefanov@tu-sofia.bg,
Технически Университет-София, СФ
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНАТА ПРОГРАМА: Избираема дисциплина за
редовни студенти по специалност “ Компютърно и софтуерно инженерство ” на Факултета за
компютърни системи и технологии (ФКСТ) на ТУ-София за образователно-квалификационната
степен “бакалавър”.
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Дисциплината „Индустриално законодателство“
има за цел да даде на студентите необходимите знания относно законодателството в областта
на индустриалната собственост, правната закрила на нейните обекти като нематериални блага и
тяхната пазарна реализация чрез осъществяване на ефективна патентно-лицензионна политика
в условията на стоково-пазарни отношения и конкуренция.
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Курсът започва с кратко въведение в правото на
интелектуалната и индустриална собственост, при което студентите се запознават с неговата
същност, функции, основни понятия, система и източници. По-подробно се набляга на:
създаването и използването на обектите на индустриалната собственост като
изобретения, полезни модели, промишлен дизайн, включително и ноу-хау, в процеса на
разработване и внедряване на нови изделия и технологии;
защита правата на авторите на обекти на индустриална собственост и условията и реда
за тяхната правна закрила у нас и в чужбина;
правно-икономическите резултати от внедряването и използването на нематериалните
обекти в производството и тяхната лицензионна реализация като основна форма на
технологичен трансфер;
осъществяване на ефективна патентно-лицензионна политика по отношение на
националния и международните пазари др.
ПРЕДПОСТАВКИ: Не са необходими.
МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекциите се изнасят с помощта на презентации на powerpoint.
Семинарните упражнения се използват за затвърждаване на материала чрез решаване на правни
казуси, осъществяване на проучвания за ниво на техниката и др.
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Писмен тест в края на четвърти семестър или
междинен тест и реферат.
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:
1. Закон за патентите и регистрация на полезните модели от 1993; 2. Закон за марките и
географските означения от 1999; 3. Закон за промишления дизайн от 1999;
(http://www1.bpo.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=75&Itemid=122 ) 4. Закон за
авторското право и сродните му права - ДВ, бр. 56/1993; 5. Закон за защита на конкуренцията ДВ. бр.102 от 28.11.2008; 6. Джелепов/Стефанов: Ръководство за упражнения по патентнолицензионна дейност, ТУ-София/Информа - Интелект 1990; 7. Саракинов, Г.: Патентно право в
Р България, СИБИ, София 2010; 8. Каменова, Ц.: Авторско право, ИПН при БАН, София 1999.

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА
Наименование на учебната
дисциплина:
Електронни разплащания
Вид на обучението:
Лекции, лабораторни
упражнения, курсов проект

Код: BCSЕ31.5

Семестър: 4

Часове за седмица:
Л – 2 часа, СУ – 1 часа

Брой кредити: 4

ЛЕКТОР:
Проф. д-р инж. Димитър Вергиев (ФКСТ), тел. 965-3285, email: dvergiev@mail.bg
Технически университет – София
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна
дисциплина за студентите от специалност „Компютърно и софтуерно инженерство” на
ФКСТ, образователно-квалификационна степен „Бакалавър”.
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Дисциплината има за цел да запознае
студентите от специалност "Компютърни системи" c най-важните методи и
приложение на Електронни разплащания.
ОПИСАНИЕ
НА
ДИСЦИПЛИНАТА:
Дисциплината
„Електронни
разплащания” е важна и същевременно много интересна дисциплина за студентите,
обучаващи се в специалност „Компютърно и софтуерно инженерство”. Една от целите
на курса е студентите да бъдат запознати с теоретичните основи на електронните
разплащания. Друга цел е студентите да овладеят основните термини и понятия в
областта електронната търговия, електронния бизнес и електронното разплащане. В
резултат на овладяване на материята от курса, студентите ще могат да придобият
знания за бизнес изисквания, електронна търговия, правно регламентиране на
електронната търговия. Дисциплината обхваща запознаването със същността, целите,
историческото развитие, продуктите, резултатите на формите на електронните
разплащания. Търсят се отговори на процеси, протичащи в съвременната социална
банкова и икономическа действителност.
Курсът включва още запознаване с характеристиките на електронните пари,
национална платежна система, банковата организация на разплащане с използване на
карти /БОРИКА/. Разгледани са особеностите на различните модели на осигуряване в
разходо-покривни системи. В изучаваната дисциплина се включва електронно
банкиране /плащане чрез интернет, мобилно банкиране/.
Крайната цел на курса по „Електронни разплащания” е да даде необходимите
знания, с които студентите да могат да мислят и да анализират явленията и
тенденциите при развитието на платежните системи и електронната търговия и бизнес.
ПРЕДПОСТАВКИ: електронни алгоритми, синтез и анализ на разходо-покривни
системи, банкови и програмни среди.
МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции с използване на слайдове, демо-програми и
мултимедийни презентации, лабораторни упражнения, курсова работа.
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: писмен изпит.
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български.
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:
Основна литература :
1. Мугаяр У., “Дигитални пазари”, Издателство Сиела, София, 2000
2. Доц. д-р Иванка Костова, Проф. д-р Димитър Костов, Стокови борси и борсова търговия, Пловдивски
университет „Пайсий Хилендарски”, 2000 г
Допълнителна литература :
1. Кландер Л., Защита от хакери ... и най-добрите хакерски трикове и техники, Софтпрес, 1999.
Web-sites:www-it.fmi.uni-sofia.bg/courses/BonI/chapter6.html, http://www.cybercash.com
http://www.verifone.com

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА
Наименование на учебната дисциплина:
Физическа култура
Вид на обучението:
Семинарни Упражнения

Код: BSCE32

Семестър: 4

Часове за седмица:
СУ – 3 часа

Брой кредити:0

ЛЕКТОРИ:
доц. д-р Иван Йорданов Бозов; ст.пр. Иван Петров Венков; ст.пр.Валери Георгиев Пелтеков;
ст.пр. Росица Янакиева Ковачки; ст.пр. Румяна Николова Ветова; ст.пр. Иван Стоянов Иванов;
ст.пр. Константин Петров Константинов; ст.пр.Емил Слави Колчев; ст.пр. Александър
Александров Александров; ст.пр. Ася Кръстева Църова – Василева; преп. Красимира Стоянова
Иванова; преп. Тодор Иванов Стефанов; преп. Георги Димитров Палазов; ст.пр. Соня
Данаилова Симова-Паспаланова; ст.пр. Румяна Георгиева Ташева;ст.пр. Мариана Владимирова
Андреева; ст.пр. Иван Димитров Стефанов; ст.пр. Пламен Антонов Антонов; ст.пр. Петър
Стефанов Николов; ст.пр. Велизар Васков Лозанов; ст.пр. Иван Георгиев Иванов; ст.пр. Георги
Николов Стойчев; ст.пр. Георги Петров Василев; ст.пр. Капка Константинова Василева;
ст.пр. Петя Йорданова Арбова; преп. Милена Милкова Лазарова; преп. Валентин Валентинов
Велев; преп. Димитър Иванов Димов, ДФВС, Секция “Индивидуални спортове и спортни
игри” и Секция “Водни и планински спортове”
Технически Университет – София
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНАТА ПРОГРАМА: Задължителна дисциплина за
редовните студенти от всички специалности на ФКСУ при ТУ-София за образователната
степен “Бакалавър”.
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Целта на обучението по физическа култура е чрез
методите и средствата на физическото възпитание да се повиши физическата дееспособност на
студентите. Допълнителните спортни умения по съответния вид спорт целят да създадат трайни
навици за самостоятелни занимания по физическа култура.Изявените спортисти да защитят
честта и престижа на ТУ-София в спортни състезания.
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Студентите се обучават по гъвкава модулна
система, съобразена с техните възможности и желания /избор на спорт/. Програмите позволяват
усъвършенстване на уменията от средното образование и начално обучение по избрания
спорт. Студентите получават и задълбочени познания по съответния спорт. Спортният
комплекс на ТУ позволява да се провеждат много видове спорт. Заедно със спортовете
практикувани извън спортния комплекс, студентите се обучават и усъвършенстват по 20 вида
спорт.
МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ: При структурирането на учебното съдържание се използва
практически комуникативен подход съобразен с функционалните и физически възможности на
студентите. Модулният принцип позволява усвояване на спортни умения в дадения спорт.
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Провеждат се тестове за физическа
дееспособност. Тестове за уменията и двигателните навици по вида спорт.
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български.
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:
Методически помагала и правилници по избрания спорт.

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА
Наименование на учебната дисциплина:
КОМПЮТЪРНИ АРХИТЕКТУРИ

Код: BCSC40

Семестър: 5

Вид на обучението:
Лекции, Лаб. упражнения, КР / КП

Часове за седмица:
Л – 2 часа; ЛУ – 1 час

Брой кредити: 5

ЛЕКТОР:
доц. д-р Ива Николова (ФКСТ), еmail: inni@tu-sofia.bg, ТУ-София
доц. д-р Валентин Христов (ФКСТ), еmail: v_hristov@tu-sofia.bg, ТУ-София
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителен фундаментален учебен
курс от бакалавърската програма на специалността“Компютърно и софтуерно инженерство”.
Знанията и уменията по дисциплината създават предпоставки за многостранна реализация на
студентите в традиционните инженерни области и специализираните, високотехнологични
сфери на компютърната и информационна техника за съвременни компютърни системи и
многоядрени платформи.
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Да осигури стабилна основа за студентите: да изучат
концепциите и механизмите, отнасящи се до проектирането на съвременни компютърни системи
и да могат да си обяснят как тези концепции и механизми си взаимодействат; да придобият
знания за архитектурата на компютърните системи; да прилагат това знание за решаването на
нови проблеми на компютърния дизайн по отношение на търсенето на баланс между
нарастващите изисквания за производителност на изпълняваните приложения от една страна и
съществуващите технологични ограничения от друга; да придобиват нови знания (в
съответствие със своите потребности и интереси) и умения в тази предметна област; да могат да
използват самостоятелно специализирана литература, свързана с модерните тенденции в
развитието на компютърните системи.
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми: Основни фактори, определящи
производителността на компютърните системи. Тенденции в развитието на компютърните
архитектури; Архитектура на системата инструкции. Конвейерна обработка – принципи и
проблеми. Архитектура на суперскаларни процесори – принципи и видове. Методи за
подобряване на производителността при out-of-order процесорите. Архитектура на VLIW
процесори. Многоядрени процесори и платформи. Архитектура на системната памет. Кеш
памет – видове и механизми за подобряване производителността на кеша.Управление на
паметта. Виртуална памет. Архитектура на входно-изходната система. Производителност на
компютърни системи - параметри на производителността, еталонни програми (benchmarks).
ПРЕДПОСТАВКИ: Програмни езици, Операционни системи, Цифрова и микропроцесорна
техника, Анализ и синтез на логически схеми.
МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции с използване на проектор и видеопрезентация,
лабораторните упражнения завършват с представяне на изходните резултати и анализи от
проведени експериментални изследвания според конкретното лабораторни задание.
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Изпит по време на изпитната сесия, за два
академични часа под формата на тест с отворени и затворени въпроси и решаване на задачи,
семестриални задания.
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:

1. Презентации на лекциите по компютърни архитектури в платформата за
еОбучение „Moodle“ (cs.tu-sofia.bg)

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА
Наименование на учебната дисциплина:
Компютърна периферия

Код: BCSE34

Семестър: 5

Вид на обучението:
Лекции, Лабораторни упражнения

Часове за седмица:
Л – 2 часа, ЛУ – 2часа

Брой кредити: 5

ЛЕКТОР:
Доц. д-р инж. Сергей Недев (ФКСТ), тел. 965 3525, email: s_nedev@tu-sofia.bg
Технически Университет – София
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна дисциплина за
редовни студенти по специалност “Компютърно и софтуерно инженерство” на Факултет по
компютърни системи и технологии (ФКСТ) на Технически Университет – София за
образователно-квалификационна степен “бакалавър”.
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Цел на дисциплината е да запознае студентите с
логическата структура и организация на периферните устройства в състава на съвременните
компютърни системи както и с използваните от тях информационни носители.
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Изучават се физическото представяне на
информацията върху носители, откриването и корекцията на грешки при съхраняването на
информация върху носители, организацията на записа и четенето в устройства за работа с
магнитни носители, методите за регистрация на визуална информация, организацията на записа
чрез индикация, паметите с оптически дискове, организациятя на четенето от носители на
визуална информация, надеждността на компютърната периферия и др.
ПРЕДПОСТАВКИ: Дисциплината има входни връзки с изучаваните до момента дисциплини:
Физика, Химия, Машинознание, Материалознание, Теоретична електротехника.
МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции, изнасяни с помощта на помощни визуални средства.
Лабораторни упражнения с протоколи.
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Писмен изпит.
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български.
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:
1. Даковски Л. Компютърна периферия. Идея, 2005.
2. Мюлер С. Компютърна енциклопедия. Част 2. Софтпрес, 2003.
3. Дембовски К. РС сервизен справочник. Част 1 и 4. Техника, 2000.
4. Bhambri P. Computer Peripherals and Interfaces. LAP LAMBERT, 2013.
5. Mueller S. Upgrading and Repairing PCs. Que Publishing, 2013.
6. Hitachi Data Systems Academy. Storage Concepts. HDS Academy, 2012.
7. Poynton C. Digital Video and HD. Morgan Kaufmann, 2012.
Stan S. The CD-ROM Drive: A Brief System Description. Springer, 2010

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА
Наименование на учебната дисциплина:
Операционни системи
Вид на обучението:
Лекции, Лабораторни упражнения
ЛЕКТОР:

Код: BCSE35

Семестър: 5

Часове за седмица:
Л – 2 часа, ЛУ – 1 час

Брой кредити:5

проф. Огнян Наков Наков (ФКСТ), тел:9653613, email: nakov@tu-sofia.bg.
Технически университет - София,

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна дисциплина за
редовни студенти от специалност " Компютърно и софтуерно инженерство " на Факултета по
компютърни системи и технологии на ТУ-София за образователно-квалификационната степен
"бакалавър".
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА: Целта на обучението е студентите да получат знания за
основните принципи за изграждане на операционните системи, тяхната вътрешна структура и
функциониране, както и да придобият умение за самостоятелна разработка на сложни
програмни системи, респ. отделни компоненти.
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: В курса се изучават фундаменталните понятия,
отнасящи се до операционните системи и теорията им, разглеждат се функциите и типовете
системи, тяхната структура и принципи на работа. Основно внимание е отделено на
управлението на ресурсите: процесор, памет, устройства, файлови системи, защита.
Дискутираните концепции се илюстрират с примери от реални системи – UNIX, Linux,
Windows и др.Разглеждат се облачни архитектури и вградени системи.
ПРЕДПОСТАВКИ:При изучаването на дисциплината се предполага, че студентите са
придобили основни познания относно структурата и функционирането на компютърните
системи, познават добре езиците за програмиране и имат известен опит в изграждането на
програмните системи.
МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Изнасят се лекции с мултимедиен проектор. Лабораторните
упражнения се провеждат в компютърни зали, съгласно ръководството, и проверка на
резултатите от преподавателя. По проектите студентите получават консултации.
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Писмен изпит – текуща оценка по време на
семестъравъз основа два контролни изпита. Разработените проекти се демонстрират и
защитават.
ЕЗИК ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Български.
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:
 Operating System Concepts by Abraham Silberschatz, Peter B. Galvin and Greg Gagne (Dec
17, 2012)
 Modern Operating Systems (4th Edition) by Andrew S. Tanenbaum and Herbert Bos (Mar
20, 2014)
 Linux for Beginners: An Introduction to the Linux Operating System and Command Line by
Jason Cannon (Jan 2, 2014)

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА
Наименование на учебната
дисциплина:
Електронни борси
Вид на обучението:
Лекции, лабораторни
упражнения, курсов проект

Код: BCSЕ36.4

Семестър: 4

Часове за седмица:
Л – 2 часа, СУ – 1 часа

Брой кредити: 4

ЛЕКТОР:
Проф. д-р инж. Димитър Вергиев (ФКСТ), тел. 965-3285, email: dvergiev@mail.bg
Технически университет – София
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна
дисциплина за студентите от специалност „Компютърно и софтуерно инженерство” на
ФКСТ, образователно-квалификационна степен „Бакалавър”.
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Дисциплината има за цел да запознае
студентите от специалност " Компютърно и софтуерно инженерство " c най-важните
методи и приложение на Електронни борси.
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Дисциплината „Електронни борси” е важна и
същевременно много интересна дисциплина за студентите, обучаващи се в специалност
„Компютърно и софтуерно инженерство”. Една от целите на курса е студентите да
бъдат запознати с теоретичните основи на електронни борси. Друга цел е студентите да
овладеят основните термини и понятия в областта електронната търговия, електронния
бизнес и електронното разплащане. В резултат на овладяване на материята от курса,
студентите ще могат да придобият знания за бизнес изисквания, електронна търговия,
правно регламентиране на електронните борси. Дисциплината обхваща запознаването
със същността, целите, историческото развитие, формите на електронни борси. Търсят
се отговори на процеси, протичащи в съвременната социална банкова и икономическа
действителност.Курсът включва още запознаване с основни борсови понятия,
принципи на борсавата търговска система, активно и пасивно инвестиране, системи за
търговия. Разгледани са процесите на изграждане на борсови стратегии с фючърси,
търговия с фючърсни контракти. Прави се анализ на борсовите пазари, изграждане на
борсови стратегии с опции.
Крайната цел на курса по „Електронни борси” е да даде необходимите знания, с
които студентите да могат да мислят и да анализират явленията и тенденциите при
развитието на борсата, регулиране на борсовия пазар.
ПРЕДПОСТАВКИ: e-exchanges, regulated market, futures, futures contracts, options.
МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции с използване на слайдове, демо-програми и
мултимедийни презентации, лабораторни упражнения, курсова работа.
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: писмен изпит.
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български.
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:
Основна литература :
1. Вергиев Д. „Електронни борси”, Изд. Либра скорп, 2019
2. Боева Б., „Борси и борсови операции”, ИК „Век-22”, 1922
3. Каракашева Л., Външнотърговски операции, 1995
Допълнителна литература :
1. Китанов Н., За акциите и борсите, 1993
2. Ковачева В., Борси и борсови операции, Алмаматер Интернационал, 2003
3. Вълчев Мл,Борси и борсови сделки, 1998

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА
Наименование на учебната дисциплина:
Иновационен мениджмънт и
предприемачество във високите технологии
Вид на обучението:
Лекции, Семинарни упражнения

Код: BCSE36.1
Часове за седмица:
Л - 2 часа, СУ - 1 час

Семестър: 5
Брой кредити: 3

ЛЕКТОРИ:
Гл. ас. д-р Върбинка Стоянова (ФКСТ), тел.: 965 32 85, еmail: vvstoyanova@tu-sofia.bg
Технически университет-София
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължително избираема
мениджърска дисциплина за студенти от специалност “ Компютърно и софтуерно инженерство
” на ФКСТ, образователно-квалификационна степен “бакалавър”.
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Цел на дисциплината - Дисциплината има за цел
студентите да придобият знания в областта на иновациите и предприемачеството при високите
технологии, които да им спомогнат за изграждане на предприемачески дух и умения и да
намерят приложение при създаването и внедряването на високотехнологични иновации като
бъдещи инженери.
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми: икономика на знанието; държавна
политика в областта на иновациите; същност и съдържание на иновационния мениджмънт;
класификация на иновациите; иновационен процес; иновационен цикъл; отворен и затворен
модел на иновациите; стратегическо управление на иновациите в малките, средните и големите
организации; иновации и предприемачество; видове предприемачи и ролята ми в
иновационната икономика; иновационни структури; управление на иновационни проекти.
ПРЕДПОСТАВКИ: Макро- и микроикономика, Философия, Социология, История на науката
и техниката, Индустриално законодателство.
МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции и семинарни упражнения с използване на
аудиовизуална техника.
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Изпит в края на семестъра, като оценката се
формира чрез тест със затворени и отворени въпроси и участие на студентите в упражненията.
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:
1. Танева Н., Иновационен мениджмънт, ИК “Кинг”, С., 2011.
2. Druker P., Innovation and Entrepreneurship: Practice and Principles, Harper & Row Publ., 1985.
3. Иновации БГ 2012, Фондация „Приложни изследвания и комуникации”, С., 2012.
4. Годишен доклад за състоянието и развитието на политиката в областта на иновациите,
МИЕ, С., 2008.
5. Иновациите – политика и практика. Фондация “Приложни изследвания и комуникации”,
С., 2004.

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА
Наименование на учебната дисциплина:
Мениджмънт на високите технологии
Вид на обучението:
Лекции, Семинарни упражнения
ЛЕКТОР:

Код: BCSE36.2
Часове за седмица:
Л – 2 часа, СУ – 1 час

Семестър: 5
Брой кредити: 3

Доц. д-р инж. Огнян Андреев (СФ), тел.: 965 3529, еmail: oandre@tu-sofia.bg
Технически университет-София

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължително избираема мениджърска учебна дисциплина за студенти от специалност “ Компютърно и софтуерно инженерство ”
на факултета за компютърни системи и технологии, образователно-квалификационна степен
“бакалавър”.
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Целта на учебната дисциплина е да формира
управленско мислене и умения. В края на обучението си студентите ще познават понятийния
апарат на мениджмънта; могат да анализират различни мениджърски проблеми в областта на
високите технологии; могат да вземат компетентни мениджърски решения.
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Знанията и уменията по мениджмънт в областта на
високите технологии създават предпоставки за реализацията на в производството и сферата на
услугите и като специалисти, и като ръководители. Основни теми: Организациите и тяхната
вътрешна и външна среда. Развитие на теорията на управлението. Мениджмънт във
високотехнологичните предприятия. Мениджмънт в “E-Business” среда. Организация на високотехнологичното предприятие. Мениджмънт на операциите във високотехнологичното предприятие. Мениджмънт на високотехнологични проекти. Мениджмънт на човешките ресурси.
Финансов мениджмънт и др.
ПРЕДПОСТАВКИ: Технологичен практикум, Висша математика и статистика.
МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекциите се провеждат с помощта на преносим компютър и
мултимедиен прожектор, чрез които на екран се проектира съпътстващият графичен материал:
слайдове със схеми, диаграми, графики.
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Писмен изпит (тест) в края на учебния
семестър определя 80% от крайната оценка. Самоподготовката и участието на студентите в
хода на обучението се отчитат посредством показаните резултати при решаваните примери и
конкретни проблеми, касаещи предварително зададена реална ситуация през семестъра
определят 20% от крайната оценка.
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: Андреев, О., Мениджмънт на проекти, Софттрейд,
2006.; Андреев, О., Съвременни системи за производствен и операционен мениджмънт – сравнителен анализ, Софттрейд, 2005; Ганчев, П., Основи на мениджмънта, Софттрейд, 2006;
Даков, Производствен инженеринг, Люрен, 2003 г; Сомлев, П. и О. Андреев, Технологии и
мениджмънт, Софттрейд, 2005; Танева, Н., Иновационен мениджмънт, Кинг, 2006; Hans
Thamhain, Management of Technology: Managing Effectively in Technology-Intensive
Organizations, John Wiley and Sons, New Jersey, 2005.

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА
Наименование на учебната дисциплина:
Маркетинг на високите технологии
Вид на обучението:
Лекции и семинарни упражнения

Код: BCSE 36.3
Часове за седмица:
Л – 2 часа; СУ – 1 час

Семестър: 5
Брой кредити: 3

ЛЕКТОРИ:
Доц.д-р Марлена Терзийска (СФ), тел.: 965 2259, еmail: terzis@tu-sofia.bg, Технически
университет– София.
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължително избираема
дисциплина за редовно обучение в специалност “Компютърно и софтуерно инженерство” на
Факултет “Компютърни системи и технологии” (ФКСТ) на Технически Университет – София,
образователно-квалификационна степен “бакалавър”.
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Целта на курса е да запознае студентите с
основните въпроси на Маркетинга, неговата роля и значение за дейността на стопанската
система, за повишаване на нейната конкурентоспособност, както и на вътрешния, така и на
международния пазар и да развие у тях насочено към пазара на високите технологии мислене.
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основните теми са: Маркетинг- същност, теория и
практика, маркетингов процес – микс и модели, маркетингови проучвания на пазара на
високите технологии, маркетингова информационна система, стратегически маркетинг и
планиране, продуктова, ценова, пласментна и комуникационна политика и поведение на
потребителите на високи технологии и контрол на маркетинговата дейност.
ПРЕДПОСТАВКИ: Дисциплината се базира на получените знания от изучаваните
икономически дисциплини.
МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции с използване на мултимедиен проектор и
видеопрезентации. В семинарните упражнения се предвижда работа в групи по задачи и
разработка на практически казуси.
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Писмен изпит по време на изпитната сесия.
Крайната оценка се формира на базата на 80 % от писмения изпит и 20% от оценката от
упражненията.
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:
1.Ф.Котлър. Въведение в маркетинга. Класика и стил. 2013
2.Котлър, Ф, Управление на маркетинга, Класика и стил, 2011.
3. Mohr, Sengupta, Slater. Marketing of High-Technology Products and Innovations (3rd
Edition), 2009
4.Велев, Мл. Клъстърен подход за повишаване на конкурентоспособността, Софтрейд,
2007.

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА
Наименование на учебната дисциплина:
Програмни езици (Oбектно-ориентирано
програмиране)
Вид на обучението:
Лекции, Лабораторни упражнения
ЛЕКТОР:

Код: BCSE37

Семестър: 5

Часове за седмица:
Л – 3 часа, ЛУ – 1 час

Брой кредити: 5

Проф. д-р Огнян Наков (ФКСТ),тел.: 965 25 36, еmail: nakov@tu-sofia.bg
Технически Университет - София

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯПЛАН: Задължителна учебна дисциплина за
студенти от специалност “Компютърно и софтуерно инженерство” на катедра „Компютърни
системи”, образователно-квалификационна степен “бакалавър”.
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: След завършване на курса студентите трябва да
познават и да използват за решаване на инженерни задачи на базата на обектно-ориентираният
дизайн и анализ.
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Дисциплината „Програмни езици” представляв
систематично въведение в обектно ориентираното програмиране. Излагат се същността,
принципите, методите и езиковите средства на обектно ориентирания подход в програмирането
на C++. Дисциплината запознава студентите със съвременните технологии за разработка на
приложения на езика С++. Основните принципи на обектно-ориентираното програмиране се
представят чрез имплементация на алгоритми и структури данни, изучавани в предходните
курсове, като се разширяват познанията в областта на алгоритмите, обобщава се понятието заа
лгоритъм и начина за имплементациятаму.
ПРЕДПОСТАВКИ:Знанияпоезицизапрограмиране и алгоритми и структуриотданни.
МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции с използване на слайдове и демо-програми,
лабораторните упражнения с решаване на практически насочени проблеми. Материалите са
достъпни и в електронен вариант от студентите.
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Две писмени текущиоценки и курсова работа.
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български.
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:
1. Stroustrup, B. The C++ Programming Language, 4th Edition. Addison-Wesley Professional,
2013.
2. Prata, S. C++ Primer Plus (6th Edition), Addison-Wesley Professional, 2011.
3. Stroustrup, B. Programming: Principles and Practice Using C++ (2nd Edition). AddisonWesley Professional, 2014.
4. Meyers, S. Effective C++: 55 Specific Ways to Improve Your Programs and Designs (3rd
Edition), Addison-Wesley Professional, 2005.

ХАРЕКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА
Наименование на учебната дисциплината:
Цифрова Схемотехника
Вид на обучението:
Лекции, Лабораторни Упражнения

Код: BCSE38

Семестър: 5

Часове за седмица:
Л – 2 часа, ЛУ – 2 часа

Брой кредити: 5

ЛЕКТОРИ:
Доц. д-р инж. Петър Маноилов, тел.: 0895 590576,e-mail: p.manoilov@mail.bg
Доц. д-р инж. Валентин С. Моллов, тел.: 965 3523, 965 3254,е-mail: mollov@tu-sofia.bg
Технически Университет - София
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна дисциплина за
редовно обучение в специалност “Компютърно и софтуерно инженерство” на Факултета по
компютърни системи и технологии (ФКСТ) в ТУ–София за образователно- квалификационната
степен “бакалавър”.
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Курсът има за цел да запознае студентите с
основните цифрови схеми и устройства. Съдържанието и излагането на материала е свързано от
една страна с характеристиките, параметрите и тяхната микроелектронна база и от друга- с
особеностите при проектирането, изследването и приложението им.
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: В курса се изучават основните линейни импулсни
схеми, статични режими и преходни процеси в ключовите схеми, семействата базови логически
схеми, тригерни структури, несиметрични тригери, буферни схеми. Особено внимание е
отделено на схемите с голяма степен на
интеграция, паметите и специализираните
програмируеми схеми, както и на методите, автоматизираните системи и езиците за описание
при проектирането и имплементирането на цифрови устройства върху тях.
ПРЕДПОСТАВКИ: Основни познания по теоретична електротехника, анализ и синтез на
логически схеми и полупроводникови елементи.
МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции с използване на мултимедиен проектор и
видеопрезентации. Лабораторни упражнения с компютри, стендове заизследване на цифрови
схеми, развойни китове и системи за автоматизирано проектиране на цифрови устройства и
системи, реализирани върху програмируеми интегрални схеми.
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Писмен изпит (80%) и оценка от
лабораторните упражнения (20%).
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български.
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:
1. Таков Т., Сл.Цанова, Свръхголеми интегрални схеми, ТУ-София, 2006.
2. Маноилов П., Проектиране на цифрови устройства върху свръхголеми интегрални схеми с
помощта на VHDL, ТУ-София, 2006.
3. Фильов К. и к-в, Големи MOS интегрални схеми, Техника, 1990.
4. Volnei A. Pedroni, Circuit Design with VHDL, MIT Press, 2004, 363 p.
5. Pong P. Chu, FPGA Prototyping by VHDL Examples, Xilinx Spartan 3 version, Wiley Interscience,
John Wiley & Sons Inc. Publication, 2008, 440 p.
6. Andrew Rushton, VHDL for Logic Synthesis, Third Edition, Wiley, John Wiley & Sons Inc.
Publication, 2011, 466 p..
7. Douglas Perry, VHDL: Programming by Example, McGraw Hill Publ., 4th Edition, 2010, 476 p.
8. G.K. Kharate, Digital Electronics, OUP India Publ.house, 2012, 640 p.

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА
Наименование на учебната дисциплина:
Програмиране за мобилни устройства
Вид на обучението:
Лекции, Лабораторни упражнения

Код: BCSE40

Семестър: 6

Часове за седмица:
Л – 2 часа, ЛУ – 1 час

Брой кредити: 4

ЛЕКТОР:
Проф. д-р инж. Огнян Наков Наков (ФКСТ), тел.: 965 3613, email: nakov@tu-sofia.bg
Технически Университет – София
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна дисциплина за
студенти от специалност „Компютърно и софтуерно инженерство“ на Факултет по компютърни
системи и технологии (ФКСТ), образователно-квалификационна степен „БАКАЛАВЪР“.
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Студентите да изучат и да могат да прилагат
съвременни програмни средства и технологии при създаване на атрактивни и ефективни
приложения за мобилни устройства. Усвоените знания ще се прилагат пpи изпълнeниeто на
УИP, HИP и в диплoмнoтo пpoeктиpaнe.
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основна задача на курса е запознаването с основните
характеристики, специфики и ограничения при програмиране за мобилни устройства. В
процеса на обучението се усвояват основни познания за разработка на софтуерни приложения
за Windows Phone и за Android. Обсъждат се особеностите на разработка на крос-платформени
софтуерни приложения и на на web-базирани приложения за мобилни устройства. Усвояват се
основни техники за пакетиране и разпространение на приложения за мобилни устройства.
ПРЕДПОСТАВКИ: Базови знания за операционни системи, езици за програмиране, обектно
ориентирано програмиране и програмни среди.
МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции, изнасяни с помощта на нагледни материали,
слайдове в електронен формат, компютър и мултимедиен прожектор. Лабораторни
упражнения, изпълнявани в компютърен учебен клас, по време на които се решават конкретни
задачи. На студентите се предоставят и помощни учебни материали в електронен формат.
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Изпит.
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български.
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:
1. Charles Petzold, Programming Windows Phone 7, Microsoft Press , 2010
2. Miles, Rob, Windows Phone Programming in C# (Windows Phone Version 7.5), 2013
(https://www.facultyresourcecenter.com/curriculum/pfv.aspx?ID=8874&c1=en-us&c2=0)
3. Henry Lee, Eugene Chuvyrov, Beginning Windows Phone 7 Development, second edition,
Apress, 2011( http://www.amazon.com/Beginning-Windows-Phone-7Development/dp/1430235969#reader_1430235969)

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА
Наименование на учебната дисциплина:
Програмни среди
Вид на обучението:
Лекции, Лабораторни упражнения

Код: BCSE41
Часове за седмица:
Л – 2 часа, ЛУ – 2 часа

Семестър: 6
Брой кредити: 6

ЛЕКТОР:
Проф. д-р инж. Огнян Наков Наков (ФКСТ), тел.: 965 3613, еmail: nakov@tu-sofia.bg
Технически Университет-София
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна дисциплина за
редовно обучение в специалност “Компютърно и софтуерно инженерство” на Факултет
“Компютърни системи и технологии” (ФКСТ) на Технически Университет – София,
образователно-квалификационна степен “бакалавър”.
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Целта на курса е да запознае студентите с
класически и модерни средства за програмиране в среда Windows и .NET Framework:
управление на памет, създаване и унищожаване на обекти, програмиране в графична среда;
програмна многослойна архитектура; основи на програмирането в многозадачни среди; основи
на програмирането в Internet – API функции, поддържащи класови йерархии (Visual C++ и C#)
и работни пространства (namespaces в .NET); писане на програми, устойчиви на грешки, код,
устойчив на хакерски атаки.
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Курсът разглежда извън-езикови надстройки, касаещи
поддържаща приложението програмна среда. По-специално се разглеждат: принципи и
реализации на междуезикови връзки в програмни модули на единен продукт; основи (класика)
и модерни средства за програмиране в среда Windows, вкл. .NET Framework; програмиране в
графична среда (Visual C#); многослойна програмна архитектура; основи на програмирането в
многозадачни среди; Управление на паметта в многозадачна среда, поколения в .NET,
поддържане и унищожаване на обекти; основи на програмирането в Internet среда – API
функции, поддържащи класови йерархии (Visual C++); писане на програми, устойчиви на
грешки – exceptions; Устойчивост на кода на хакерски атаки.
ПРЕДПОСТАВКИ: Изискват се познания по програмни езици и операционни системи.
МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции в мултимедиен вариант (медиен проектор), разработен
и достъпен web site с лекционното и практическо съдържание на дисциплината. Лабораторни
упражнения, изпълнявани по публикувано ръководство в 2 части от преподавателския
колектив. Самостоятелно разработване и защита от студент на завършен проект в рамките на
КР.
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Писмен изпит по време на изпитната сесия, за
два академични часа, включващ написване на програма и писмени отговори на въпроси от
конспекта.
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български.
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:
1. Наков О. и колектив, ПРОГРАМНИ СРЕДИ - .NET, ръководство за лабораторни
упражнения – част 2, издатество на ТУ- София , 2004.
2. John Sharp, Microsoft Visual C# 2013 Step by Step (Step by Step Developer), 2013.
3. Templeman Julian, Microsoft Visual C++/CLI Step by Step (Step by Step Developer), Microsoft
Pres, 2013.
4. Bruce Johnson, Professional Visual Studio 2013 (Wrox Programmer to Programmer), Wrox,
2014.

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА
Наименование на учебната дисциплина:
ВИСОКОПРОИЗВОДИТЕЛНИ
КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ

Код: BCSC42

Семестър: 4

Вид на обучението:
Лекции, Лаб. упражнения, КР / КП

Часове за седмица:
Л – 2 часа; ЛУ – 2 часа

Брой кредити: 5

ЛЕКТОР:
доц. д-р Валентин Христов (ФКСТ), еmail: v_hristov@tu-sofia.bg, ТУ-София
доц. д-р Ива Николова (ФКСТ), еmail: inni@tu-sofia.bg, ТУ-София
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителен фундаментален учебен
курс от бакалавърската програма на специалността “Компютърно и софтуерно инженерство”.
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Целта на учебната дисциплина е студентите да
изучат и да могат да прилагат основните архитектурни стилове при проектирането на
високопроизводителни компютърни системи и комплекси.
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми: Таксономия. Мащабируеми
високопроизводителни компютърни системи. Векторни процесори. Масивно паралелни
процесори.Клъстери от сървъри и работни станции. Симетрични и CC-NUMA мултипроцесори.
Системни комуникационни мрежи за високопроизводителни компютърни платформи.
Суперкомпютри.
ПРЕДПОСТАВКИ: Компютърни архитектури, Операционни
микропроцесорна техника, Анализ и синтез на логически схеми.

системи,

Цифрова

и

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции с използване на проектор и видеопрезентация,
лабораторните упражнения завършват с представяне на изходните резултати и анализи от
проведени експериментални изследвания според конкретното лабораторни задание.
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Изпит по време на изпитната сесия, за два
академични часа с оценка с максимален бал от 60 точки, която се формира от резултата от
проведения изпит.
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:

1. Презентации на лекциите по високопроизводителни компютърни системи в
платформата за еОбучение „Moodle“ (cs.tu-sofia.bg)
2. Duato, J., Yalamanchili, S., Lionel M., (2012) Interconnection networks: an
engineering approach. Morgan Kaufmann Publishers, ISBN 1-55860-852-4
3. Rajkumar Buyya, High Performance Cluster Computing, Prentice Hall © 2011
4. Rezaur Rahman, Intel® Xeon Phi™ Coprocessor Architecture and Tools: The Guide
for Application Developers, book, ISBN-13: 978-1430259268, 2013
5. Weygant P., Clusters for High Availability, Prentice Hall © 2010.
6. TOP500 (https://www.top500.org/)

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА
Наименование на учебната дисциплина:
Системи и технологии за мултимедия
Вид на обучението:
Лекции, лабораторни упражнения

Код: BCSE43.1

Семестър: 6

Часове за седмица:
Л – 2 часа, ЛУ – 2 часа

Брой кредити: 4

ЛЕКТОР:
Проф. д-р Милена Лазарова (ФКСТ), тел. 965-3285, email: milaz@tu-sofia.bg
Технически университет – София
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължително избираема
дисциплина за студенти, обучавани за получаването на образователно-квалификационна степен
„бакалавър“ по специалност "Компютърно и софтуерно инженерство" във Факултет
“Kомпютърни системи и технологии”, ТУ – София.
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Дисциплината има за цел да запознае студентите с
подходи, методи и средства за създаване и обработване на различни типове медийна
информация, в това число изображения, звук и видео.
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Разглеждат се следните основни теми: компютърна
мултимедия – въведение, определения, класификация; структура на мултимедийна компютърна
система; устройства за въвеждане на мултимедийна информация; устройства за извеждане на
мултимедийна информация; мултимедийни проекти – принципи на разработване, етапи на
процеса на създаване на мултимедиен продукт; представяне на мултимедийна информация –
изображения, аудио и видео данни; изображения – файлови формати, векторни и растерни
изображения, компресия; средства за обработване на графични изображения; аудио – файлови
формати, компресия, средства за обработване на аудио; видео – файлови формати, компресия,
средства за обработване на видео; синхронизация на мултимедийни потоци.
ПРЕДПОСТАВКИ: математика, компютърна периферия, програмни езици и програмни среди.
МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции с използване на слайдове, демо-програми и
мултимедийни презентации, лабораторни упражнения.
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: писмен изпит.
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български.
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: Savage M., K. Vogel, An Introduction to Digital
Multimedia, Jones & Bartlett Publishers, 2013; Campbell R., Ch. Martin, B. Fabos, Media Essentials:
A Brief Introduction, Bedford/St. Martin's, 2012; Adobe Creative Team, Adobe Flash Professional
CS6 Classroom in a Book, Adobe Press, 2013; Osborn J., AGI Creative Team, Adobe Flash
Professional CS6 Digital Classroom, Wiley, 2012; Roberts-Breslin J., Making Media: Foundations of
Sound and Image Production, Focal Press, 2011; Rogers Y., H. Sharp, Jenny Preece Interaction
Design: Beyond Human - Computer Interaction, Wiley, 2011; Musburger R., Single-Camera Video
Production, Focal Press, 2010; Alten S., Recording and Producing Audio for Media, Cengage
Learning, 2011; Owens J., G. Millerson, Video Production Handbook, Focal Press, 2011; Ulrich K.,
Flash Professional CS6: Visual QuickStart Guide, Peachpit Press, 2012; Labriola M., J. Tapper,
Adobe Flex 4.5 Fundamentals: Training from the Source, Adobe Press, 2011.

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА
Наименование на учебната дисциплина:
Проектиране и тестиране на софтуер

Код: BCSE43.2

Семестър: 6

Вид на обучението:
Лекции, лабораторни упражнения

Часове за седмица:
Л – 2 часа, ЛУ – 2 часа

Брой кредити: 4

ЛЕКТОР:
Доц. д-р Аделина Алексиева-Петрова (ФКСТ), тел.: 965 26 52, email: aaleksieva@tu-sofia.bg
Технически университет-София
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна избираема
дисциплина за редовни и задочни студенти по специалност “Компютърно и софтуерно
инженерство”, специализация “Програмни системи” на Факултет по компютърни системи и
технологии (ФКСТ) на Технически Университет – София за образователно-квалификационна
степен “бакалавър”.
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Цел на дисциплината е да запознае студентите с
въпроси на инженерния подход при проектиране, разработка, реализация и тестиране на
програмни продукти.
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Изучават се особеностите на етапите от жизнения
цикъл на една програмна система – проектиране, програмиране, тестиране и настройка,
поддръжка и съпровождане. Разглеждат се методи за проектиране и видове тестиране.
Обсъждат се особеностите на различни стилове в програмирането – процедурно (структурно и
обектно ориентирано) програмиране с езици С, С++, C# логическо програмиране с език Пролог,
функционално програмиране с език Лисп.
ПРЕДПОСТАВКИ: Дисциплината има входни връзки с изучаваните до момента програмни
езици. Получените знания са полезни и необходими в непосредствената практика на бъдещите
специалисти – проектанти, програмисти и тестиращи инженери.
МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекциите се провеждат с помощта на компютър и
видеопроектор, чрез които на екран се проежектират съдържането и структурата на лекцията,
следвани от подробно изложение по конкретната тема. Студентите имат достъп до тези
материали във формат на архивиран .pdf или .doc файл или файлове. Лабораторни упражнения
се изпълняват по теми от лекциите под методично ръководство на преподавател - асистент.
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: писмен изпит (тест за фиксирано време).
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български.
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:
1. Бонев С., Технология на Програмирането, София, СИЕЛА, 2000;
nd
2. Steve McConnell, Code Complete, 2 ed., Microsoft Press, 2004;
nd

3. Michael Howard, David le Blanc, Writing Secure Code, 2 ed., Microsoft Press, 2002. Schach St.,
Object-Oriented and Classical Software Еngineering, Asken Assoc. Inc. Publ., IRWIN, 8th ed.,
2010.
4. B. Hambling (editor), Software Testing ISEB Foundation, BCS Publishing Products, 2009.
5. A. Hunt, D. Thomas, Pragmatic Unit Testing in C# with NUnit, The Pragmatic Bookshelf, 3e,
2010
6. Sommerville I., Software Engineering, Addison Wesley, 9e, 2010.
7. K.Louden, K.Lambert, Programming Languages, Principles and Practice, IE Cengage Learning,
3e, 2012.
8. R. Sebesta, Concepts of Programming Languages, Addison Wesley, 10e, 2012.

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА
Наименование на учебната дисциплина:
Дискретни Структури
Вид на обучението:
Лекции, Лабораторни упражнения

Код: BCSE43.3

Семестър: 6

Часове за седмица:
Л – 2 часа, ЛУ – 2часа

Брой кредити: 4

ЛЕКТОР:
Проф. д-р инж. Валери Марков Младенов (ФА), тел./факс:9652386, e-mail:valerim@tu-sofia.bg
Технически Университет - София
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължително избираема учебна
дисциплина за студенти от специалност “Компютърно и софтуерно инженерство” на катедра
„Компютърни системи”, образователно-квалификационна степен “бакалавър”.
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Запознаване на студентите с основните понятия от
някои важни области, даващи фундамента на компютърните науки и същевременно
придобиване на умения за приложение на методи и ефективни алгоритми при решаване на
различни компютърни и комбинаторни задачи. В края на обучението си студентите ще са
усвоили базовите дискретни структури, използвани като математически модели в различни
области на приложната математика и компютърните науки: формална логика и логически
фунции; множества, операции и релации в крайни множества и представянето им като
структурни данни; графи, дървета и връзки между графите; бинарни релации и булеви матрици;
алгоритми и сложност на алгоритмите; комбинаторен анализ; крайни автомати.
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Разглеждат се следните раздели: Формална логика и
логически оператори; Предикати и предикатни функции; Теория на множествата;
Математически доказателства; Релации; Функции; Булева алгебра; Графи и дървета;
Комбинаторика; Математическа индукция и тестване на коректност на програмни модули чрез
математическа индукция; Рекурсия и рекурсивни алгоритми; Крайни автомати.
ПРЕДПОСТАВКИ: Необходими са познания по Висша математика I и II, Програмиране I и II.
МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции с представяне на преподавания материал на черна
дъска и с използване на видеопроектори лабораторни упражнения по определени теми в
компютърен клас.
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Две контролни работи през време на
семестъра (2*42%) + домашни работи (16%).
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български.
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: Kenneth H. Rosen, Discrete Mathematics and its
Applications, McGraw-Hill, 7th Edition 2012, ISBN 0–07–338309–0, 1071 pp. Filipova-Petrakieva,
S., V. Mladenov, Problems with solutions on discrete structures, Publishing house “Avangard Prima”,
Sofia, First edition 2012, ISBN: 978-954-323-947-4, 84 pр.

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА
Наименование на учебната дисциплина:
Невронни мрежи
Вид на обучението:
Лекции, Лабораторни упражнения

Код: BCSE44.1

Семестър: 6

Часове за седмица:
Л – 2 часа, ЛУ – 2 часа

Брой кредити: 4

ЛЕКТОР:
Проф. д-р инж. Валери Младенов (ФА), тел./факс: 02 9652386, e-mail: valerim@tu-sofia.bg
Технически Университет – София
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна дисциплина за
редовни и задочни студенти по специалност “Компютърно и софтуерно инженерство” на
Факултет по компютърни системи и технологии (ФКСТ) на Технически Университет – София
за образователно-квалификационна степен “бакалавър”.
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Целта на курса е да запознае студентите с
основните видове невронни мрежи, като се изучават и свързаните с тях правила за обучение и
настройка на невронните мрежи.
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Разглеждат се следните основни теми: Класификации
и дефиниции, история на невронните мрежи, невронна McCulloch-Pitt, Адаптивен линеен
елемент (ADALINE) и делта метод (най-малки квадрати), Перцептрон и правило за обучение на
перцепрона, Метод с опорни вектори, Асоциативно обучение и правило на Хеб, Дискретни и
непрекъснати мрежи на Хопфийлд, Многослойни невронни мрежи с право предаване на
сигнала и обратно разпространение на грешката, Невронни мрежи с радиални базисни
функции, Невронни мрежи базирани на съревнование с фиксирани тегла, Обучение базирано на
съревнование и мрежи на Кохонен, Невронни мрежи използващи теорията на адаптивния
резонанс, Невронни мрежи базирани на метода с главни компоненти. При обучението на
студентите в упражненията се използва MATLAB и софтуерния пакет за работа с невронни
мрежи в MATLAB и др.
ПРЕДПОСТАВКИ: За изучаването на дисциплината с изискват основни познания по висша
математика, програмиране и ползване на компютъра и анализ и синтез на логически схеми.
МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции, изнасяни с помощта на помощни визуални средства
(слайдове на мултимедиен проектор). Лабораторни упражнения за създаване, анализ и
дискусии на конкретни примери, изпълнявани по теми от лекциите под ръководство на
преподавател-асистент.
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Крайната оценка се формира от писмен изпит
(80%) и оценка от упражнения (20%).
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български.
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:
1. Младенов В., „Невронни мрежи”, ТУ-София, 2011.
2. Йорданова С., В. Младенов, Г. Ценов, Р. Петрова, “Размито управление и невронни мрежи
- ръководство за лабораторни упражнения”, ТУ-София, 2008.
3. Fausett L., “Fundamentals of Neural Networks”, Prentice-Hall, 1994. ISBN 0130422509.
4. Haykin S., “Neural Networks and Learning Machines”, 3rd Edition, Prentice Hall, 2009,
ISBN-10: 0131471392, ISBN-13: 9780131471399.
5. Trappenberg Th., “ Fundamentals of Computational Neuroscience”, Oxford University Press, 2010,
ISBN 9780199568413.

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА
Наименование на учебната дисциплина:
Формални езици и езикови процесори

Код: BCSE44.2

Семестър: 6

Вид на обучението:
Лекции, лабораторни упражнения

Часове за седмица:
Л – 2 часа, ЛУ – 2часа

Брой кредити: 4

ЛЕКТОР:
Гл. ас. д-р инж. Явор Томов (ФКСТ), тел.: 965 2606, email: yavor_tomov@tu-sofia.bg
Технически университет – София
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна дисциплина за
студенти по специалност “Компютърно и софтуерно инженерство”, специализация “Програмни
системи” на Факултет ФКСТ на Технически Университет – София за образователноквалификационна степен “бакалавър”.
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Дисциплината има за цел да запознае студентите с
въпроси, на които се основават методите за разработка и реализация на езикови процесори –
компилатори, интерпретатори, асемблери, зареждащи и свързващи програми.
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Представя се класификация на формалните граматики
като се акцентира на важните от практическа гледна точка регулярни, линейни и контекстно
свободни граматики и съответните им разпознаватели – крайни автомати и стекови автомати.
Въведените формализми се прилагат при разглеждане на въпроси от теорията и практиката на
методи за лексически анализ, евристични и формални методи за синтактичен анализ, теория на
превода (транслационни схеми, атрибутни граматики) и др. Последователно се разглеждат
основни алгоритми и принципи на работа на асемблиращи, интерпретиращи, зареждащи и
свързващи програми. Отделя се внимание на въпроси, свързани с разпределението на памет,
оптимизация на обектния код, откриване на грешки и възстановяване след открита грешка при
компилиращите програми. Разглежда се примерна структура на обектен код. Изброяват се
алгоритми за работа с таблици. Разглеждат се и помощни програми – средства за
автоматизирано генериране на лексически анализатори (сканери) и синтактични анализатори
(парсери).
ПРЕДПОСТАВКИ: Предполага се, че студентите имат практически знания по процедурни
програмни езици, теория на множествата, теория на крайните автомати и дискретни структури.
МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции, изнасяни с помощта на помощни визуални средства
(слайдове, медиен проектор), както и предоставяне и обсъждане на допълнителен текстов
материал за дисциплината. Лабораторни упражнения, изпълнявани по теми от лекциите под
ръководство на преподавател-асистент.
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Текуща оценка - писмен изпит (тест за
фиксирано време)
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български.
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: Николов Л., С.Бонев, Формални Езици и Езикокови
Процесори, С.Изд ТУ, 2005. http://www.tu-sofia.bg/Bul/faculties/fksu/ks/pers_page_BG41.html.
Terence Parr, The Definitive ANTLR Referennce, Building Domain Specific Languages, Pragmatic
BookShelf publ., 2009. Aho A., M. Lam, R. Sethi, J.Ullman, Compilers – Principles, Techniques and
Tools, Addison Wesley, 2e, 2006. Cooper K., L.Torczon, Engineering a Compiler, Elsevier Science,
2е, 2012. Bill Campbell, S. Iyer, B. Akbal-Delibas Introduction to Compiler Construction in a Java
World, CRC pRESS, Chapman & Hall Book, 2012. Andrew W. Appel and Jens Palsberg, Modern
Compiler Implementation in Java, Cambridge University Press; 2e, 2012. Torben Mogensen, Basics of
Compiler Design, DIKU< University of Copenhagen, 2010. K.Louden, K.Lambert, Programming
Languages, Principles and Practice, IE Cengage Learning, 3e, 2012.

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА
Наименование на дисциплината:
Криптографски методи за защита на
информацията в бази данни
Вид на обучението:
Лекции, лабораторни упражнения

Код: BCSE44.3

Семестър: 6

Часове за седмица:
Л – 2 часа, ЛУ – 2 часа

Брой кредити: 4

ЛЕКТОР:
Доц. д-р инж. Ирина Станчева Нонинска (ФКСТ), тел.: 9653471, email: irno@tu-sofia.bg
Технически университет-София
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна дисциплина за
редовни и задочни студенти от специалност "Компютърно и софтуерно инженерство" на
Факултета по компютърни системи и технологии на ТУ-София за образователноквалификационната степен "бакалавър".
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА: Целта на курса e да запознае студентите с основните
принципи, заложени в науката Криптография и нейното приложение за защита на
информацията в съвременните компютърни системи. Получените знания могат да бъдат
използвани в практиката за решаване на задачите, свързани с осигуряването на надеждна
криптографска защита в различни сфери – електронен бизнес, банкиране, системи за
електронно разплащане и др..
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Учебният материал включва основни теоретични и
приложни аспекти на криптографските методи и алгоритми. Представени са структурата и
комлпонентите на криптографската система. Отделено е място за криптографския анализ като
дял от науката Криптология. Разглеждат се основни представители на двата вида
криптографски алгоритми и тяхното приложение в съвременните стандарти и протоколи за
криптографска защита. Особено внимание е отделено на схемите за автентификация – изучават
се принципите за генериране и проверка на електронен подпис и осигуряването на защитена
среда за електронните транзакции с използване на технологията PKI.
ПРЕДПОСТАВКИ: Изискват се основни познания по висша математика, технология на
програмирането, както и умения при използването на езици за структурно и обектно
програмиране.
МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции, в които се използват помощни визуални средства и
фирмени материали за запознаване с най-новите криптографски продукти и областите на
тяхното приложение. Лабораторните упражнения се провеждат в компютърна зала на основата
на примери и задания от ръководство по дисциплиината. Предвидено е самостоятелно
разработване на курсов проект с консултации при преподавателя.
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Текуща оценка. Защита и оценка на
проектите.
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български.
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:
1. Нонинска, И. Криптография. София, Издателство на ТУ- София, 2005 (180 с.).
2. Нонинска,
И.,.
Криптографски
методи
за
защита
на
информацията
(Ръководство).София,Издателство на ТУ- София, 2007 (120 с.).
3. Martin, K.M. Everyday Cryptography. Royal Holloway, London, 2012 (560pp).
4. Menezes, A., P.Oorshot et.al., Handbook of Applied Cryptography, 2008.
5. Cryptography Research Inc. Crypto Resources:
http://www.cryptography.com/resources/index.html
6. http://www.rsasecurity.com/
7. http://www.cryptos.com

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА
Наименование на учебната дисциплина:
Код: BCSE45.1
Специализирана компютърна електроника
Вид на обучението:
Часове за седмица:
Лекции, Лабораторни упражнения
Л – 2 часа, ЛУ – 2 часа
ЛЕКТОР:

Семестър: 6
Брой кредити: 4

Доц. д-р инж. Кирил Мечков (ФКСТ)
Технически Университет – София

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължително избираема
дисциплина за редовно обучение в специалност “Компютърно и софтуерно инженерство” на
Факултет “Компютърни системи и технологии” (ФКСТ) на Технически Университет – София,
образователно-квалификационна степен “бакалавър”.
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Целта на курса е да запознае студентите с
основните схемотехнически принципи и реализацията на базови и специализирани аналогови,
цифрови, аналогово-цифрови и смесени електронни схеми за обработка на информация,
намиращи приложение в съвременните специализирани компютърни системи.
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: исциплината осигурява базова схемотехническа
подготовка на студентите като ги запознава с основните етапи на проектирането на системи за
възприемане, обработване и извеждане на информация от съвременните специализирани
компютърни системи и елементите от типа на сензори, аналогово-цифрови и цифровоаналогови преобразуватели, програмируеми усилватели, мултиплексори и др., използвани в
съвременните приложни компютърни системи.
ПРЕДПОСТАВКИ: Знанията по теоретична електротехника, измервателона техника,
полупроводникови елементи и теория на сигналите.
МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекциите се провеждат основно в реално време върху бялата
дъска чрез илюстриране с помощта на цветни флумастери. Освен това, с помощта на
мултимедиен проектор се илюстрират готови схемни решения на специализирани електронни
схеми. Студентите предварително са получили достъп до тези материали, както и списъци на
литературни източници и Internet-адреси.
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Постигането на поставената цел на
обучението по учебната дисциплина се контролира чрез оценка, която се формира от две
съставки: изпит с коефициент на тежест 0,8 всяка и оценката от лабораторните упражнения с
0,2. Изпитът проверява продуктивните знания на студента, възможностите му да осмисля
наученото и да го прилага при решаване на задачи в сферата на специализираната компютърна
електроника. Състои се от писмени отговори на 4 зададени въпроса с под-условия, казуси или
задачи, които проверяват наличието на продуктивно знание и умение у студента.
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български.
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1.Василев В., К. Мечков. Ръководство по
изчислителни аналогови устройства и системи. С., Техника, 1991. 2. Оскар, Х. Функционални
устройства за обработка на информацията (учебник). ТУ, София, 1998. 3.Клайтън, Д.
Операционни усилватели. 1982, С., Техника 4.Horowitz, P., H. Winfield. The art of electronics.
Cambridge university press, 1999. 5.Hayes, T.C., and Horowitz. P. 1989. Student manual for the art of
electronics. Cambridge university press, 1999. 6.True analog circuit design, (Analog circuit design:
art, science and personalities). Edited by Jim Williams, 1991, Elsevier. 7.Tomas, F., D. Buchla.
Fundamentals
of
analog
circuits.1999.
Prentice
Hall.
8.Miller
theorem
(https://en.wikipedia.org/wiki/Miller_theorem,
July
18,
2013).
9.Circuit
Idea
(http://en.wikibooks.org/wiki/Circuit_Idea, January 5, 2014). 10.Voltage Compensation
(https://en.wikibooks.org/wiki/Circuit_Idea/Voltage_Compensation) 11.Мечков, К., Система от
евристични принципи за модифициране на характеристиките на електронните елементи чрез
теоремата на Милър. Computer & Communications Engineering. Vol. 5. No. 2/2011.

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА
Наименование на дисциплината:
Системно програмиране
Вид на обучението:
Лекции и Лабораторни упражнения
ЛЕКТОР:

Код: BCSE45.2

Семестър: 6

Часове за седмица:
Л – 2 часа, ЛУ – 2 часа

Брой кредити: 4

Проф. д-р Даниела Гоцева (ФКСТ), тел: 965 23 38; dgoceva@tu-sofia.bg
Технически университет - София

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНАТА ПРОГРАМА: Задължително-избираема
дисциплина за редовни студенти по специалност " Компютърно и софтуерно инженерство" на
Факултета по компютърни системи и технологии на ТУ-София за образователноквалификационната степен "бакалавър".
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА: Целта на дисциплината е да даде на студентите
фундаментални познания и професионални умения, за да прилагат подходите, методите и
средствата за програмиране в реално време като запознае студентите с основите на
изграждането и реализацията на основните механизми в програмирането на С на ниско ниво в
UNIX подобни системи, особеностите на създаване на процеси и нишки в езика С.
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: В дисциплината се изучават: файлова система типове, организация, атрибути, защита; Входно-изходна система - потоци. програмиране на С:
процеси. нишки. Синхронизация; Взаимодействие между процесите - съобщения, семафори,
обща памет; Концепции на мрежовото програмиране. Организиране на комуникацията в
програми клиент-сървър. Мрежово програмиране на С. Специално внимание се обръща на
UNIX/Linux ОС: основни команди на shell, програмиране на команден език, работа с помощни
програми.
ПРЕДПОСТАВКИ: При изучаването на дисциплината се предполага, че студентите са
придобили основни познания относно структурата и функционирането на компютърните
системи, и познават добре програмирането езика С.
МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекциите се провеждат с помощта на мултиледия и компютър.
Студентите предварително са получили достъп до материалите на адрес http://dgotseva.com и
при желание могат да ги разпечатат и носят на лекции, за да ги допълват от обясненията на
преподавателя
МЕТОДИ ЗА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Една контролна работа в края на семестъра
(80%) и лабораторни упражнения (20%).
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. http://dgotseva.com – материалите на курса. 2. Robert
Love, Linux System Programming: Talking Directly to the Kernel and C Library, O’Reilly, 2013. 3.
Robert Love, Linux Kernel Development, Addison-Wesley Professional, 2010. 4. Michael Kerrisk,
The Linux Programming Interface: A Linux and UNIX System Programming Handbook, No Starch
Press, 2010. 5. W. Richard Stevens, Stephen A. Rago, Advanced Programming in the UNIX
Environment, Addison-Wesley Professional, 2013. 6. Christopher Hallinan, Embedded Linux Primer:
A Practical Real-World Approach, Prentice Hall, 2010.

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА
Наименование на учебната дисциплина:
Експертни системи
Вид на обучението:
Лекции, лабораторни упражнения

Код: BCSE45.3

Семестър: 6

Часове за седмица:
Л – 2 часа, ЛУ – 2 часа

Брой кредити: 4

ЛЕКТОР:
Доц. д-р Диана Григорова (ФКСУ), тел.: 965 3523, еmail: dgrigorova@tu-sofia.bg
Технически Университет–София
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна избираема
дисциплина за студентите от специалност "Компютърно и софтуерно инженерство" на
образователно-квалификационна степен "бакалавър".
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Целта на учебната дисциплина е въвеждане на
студентите в основните проблеми и методи за тяхното разрешаване в областта на развитието и
приложението на базираните на правила експертни системи.
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: В дисциплината се разглеждат следните въпроси: фази
в процеса на взимане на решение; използване на експертни системи във фазите на процеса на
вземане на решение;структура, основни характеристики и особености на експертните системи;
представяне на знанията в системите с изкуствен интелект; предимства и недостатъци на
моделите за представяне на знания от гледна точка на използването им в експертните системи;
подходите за извличане на знания; методи и алгоритми за извод на решение; несигурност и
размитост на значениата и методи за въвеждане на фактор за сигурност; жизнен цикъл на
експертна система.
ПРЕДПОСТАВКИ: Предпоставки за дисциплината "експертни системи" са въпроси,
разгледани в дисциплината "Въведение в изкуствения интелект".
МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции с използването на слайдове. Лабораторните
упражнения се провеждат с използването на шел на експертна система.
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Метода на оценяване е текуща оценка под
формата на тест, който обхваща целия материал. Оценката се формира от оценката от теста и
оценка от лабораторните упражнения.
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български.
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:
1.
Expert systems: An introduction Matthew Beard 2014
2.
Knowledge Based systems Rajendra Akerkar, Priti Sajja 2009 ISBN-10: 0763776475
3.
Intelligent Systems: Principles, Paradigms and Pragmatics Robert J. Schalkoff 2009 ISBN13:978-0-7637-3
4.
Artificial Inteligence: A Modern Approach Stuart Russel, Peter Noving 2009 ISBN-10:
0136042597
5.
Artificial Intelligence: The Basics Kevin Warwick 2011 ISBN-13: 978-0415564830
6.
Decision Support and Business Intelligence Systems Efraim Turban, Ramesh Sharda, Dursun
Delen 2010 ISBN-13: 978-0136107293
7.
Ignizio J.P. Introduction to expert systems McGraw-Hill 1991
8.
Jackson P. Introduction to Expert System Third edition Addison-Wesley 2001.
9.
Buchanan B.G., Shortliffe E.H. Rule Based Expert Systems Addison-Wesley 1984.

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА
Наименование на учебната дисциплина:
Компютърни мрежи
Вид на обучението:
Лекции, Лабораторни Упражнения
ЛЕКТОРИ:
доц. д-р Георги Атанасов Найденов (ФКСT)
тел. 965 21 94, gnayd@tu-sofia.bg
Технически Университет - София

Код: BCSE47
Часове за седмица:
Л – 2 часа, ЛУ – 2 часа

Семестър: 7
Брой кредити: 4

доц. д-р Петко Стоянов Стоянов (ФКСТ)
тел. 965 2194, pss@tu-sofia.bg
Технически Университет - София

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна дисциплина за редовни
студенти по специалност "Компютърно и софтуерно инженерство" на факултет за Компютърни
Системи и Технологии на ТУ- София за образователно- квалификационна степен "бакалавър".
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Дисциплината “Компютърни мрежи” има за цел
запознаване на студентите с основните понятия, стандарти и тенденции за развитие в областта на
компютърните мрежи. Това ще им позволи в бъдеще професионално да решават системни задачи,
свързани с мрежови комуникации.
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Дисциплината представя проблемите свързани с
проектиране, изграждане и използуване на компютърните мрежи. Лекциите започват с въведение в
компютърните мрежи, принципите на изграждане, историческото развитие и съвременната им
класификация. Разглежда се еталонния модел на ISO за свързване на отворени системи.
Преподават се основни принципи на изграждане и функциониране на локалните мрежи. Te се
илюстрират чрез конкретни технически решения в локална мрежа тип Ethernet. Материалът,
обхващащ най- разпространената в света компютърна мрежа Internet, запознава студентите с
нейните основни характеристики, принципи на функциониране и потребителски услуги.
Предвидените лабораторни упражнения способстват за осмисляне на лекционния материал и
спомагат за формиране на практически умения.
ПРЕДПОСТАВКИ: Необходими са общи познания по информатика.
МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции изнасяни с помощта на нагледни материали. Лабораторни
упражнения, изпълнявани на компютър по лабораторно ръководство.
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Оценката се формира от писмен изпит в края на
7-ми семестър върху два теоритични въпроса от лекционния материал и 10 основни понятия
изучавани на лекции и лабораторни упражнения.
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български.
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:
1. Tanenbaum A., Computer Networks, Prentice Hall PTR, 4th edition.
2. Douglas C., Computer Networks and Internets, Prentice Hall PTR, 5th edition.
3. Peterson L., Davie B., Computer Networks, ELSEVIER, 4th edition.
4. Scott Phil, Computer Networks Lectures, http://ironbark.bendigo.latrobe.edu.au/.

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА
Наименование на учебната дисциплина:
ПАРАЛЕЛНО ПРОГРАМИРАНЕ

Код: BCSE48

Семестър: 7

Вид на обучението:
Лекции, Лаб. упражнения, КР / КП

Часове за седмица:
Л – 2 часа, ЛУ – 2часа

Брой кредити: 6

ЛЕКТОР:
Проф. д-р Огнян Наков (ФКСТ), еmail: nakov@tu-sofia.bg, ТУ-София
Проф. д-р Даниела Гоцева (ФКСТ), email: dgoceva@tu-sofia.bg, ТУ-София
доц. д-р Анония Ташева (ФКСТ), еmail: atasheva@tu-sofia.bg, ТУ-София
доц. д-р Ива Николова (ФКСТ), еmail: inni@tu-sofia.bg, ТУ-София
гл. ас. д-р Явор Томов (ФКСТ), еmail: yavor_tomov@tu-sofia.bg, ТУ-София
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителен фундаментален учебен
курс от бакалавърската програма на специалността“Компютърно и софтуерно инженерство”.
Знанията и уменията по Паралелно програмиране създават предпоставки за многостранна
реализация на студентите в областта на информационните технологии, при проектиране и
имплементиране на паралелно програмно осигуряване - от системна инфраструктура до приложни
технологии, при планирането и управлението на организационната технологична инфраструктура.
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: След завършване на курса студентите трябва да
познават концепциите, принципите, моделите и парадигмите на паралелната информационна
обработка и проектирането на паралелно програмно осигуряване; да могат да създадат ефективна
програмна имплементация, профилиране, оценка и анализ на производителността; да верифицират и
да оценят ефективността на създадените паралелни програмни имплементации.
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми: Фундаментални принципи на паралелното
програмиране. Стилове на паралелно програмиране.
Синтез на паралелни алгоритми.
Основни подходи и етапи на синтеза. Разработване на паралелни програмни приложения.
Паралелни изчислителни модели. Имплементиране на паралелизма в приложенията. Основни
принципи на векторизацията. Проблеми на автоматичната и експлицитна векторизации. Паралелно
програмиране за изчислителни платформи, базирани на обща памет. Имплементиране на
функционални паралелизми и паралелизми по данни. Приложни програмни интерфейси за
многонишково програмиране. Паралелно програмиране за изчислителни платформи, базирани на
разпределена памет. Модел с обмен на съобщения. Приложни програмни интерфейси.
Паралелно програмиране с комбиниране на многонишкова и многопроцесорна обработки.
Хибридни паралелни програмни имплементации. Паралелно
програмиране
за
графични
процесори. Програмни имплементация за GPGPU – базирани платформи. Конкурентност в
стандарта на С++. Въведение в „асинхронните задачи“. Сравнение с многонишковата обработка.
Асинхронни обработки при вход/изходни операции (web и мобилни технологии). Конкурентни
структури от данни. Асинхронен файлов вход/изход в различните платформи. Асинхронност и
background обработки. Асинхронност в десктоп и web приложения. Асинхронен UI, WPF Dispatcher.
Асинхронна MVC обработка. Сравнение с асинхронни Web API операции. Изграждане на
асинхронни мобилни приложения. Библиотеки за управление на процесите, нишките и задачите.
Работа с услуги. Многонишковост в Java. Изпълнение на конкурентни по фаза задачи. Обмен на
данни между конкурентни задачи. Завършване и свързване на задачи асинхронно. Синхронизация
на многонишкови приложения в Java. Анализ и оценка на паралелната производителност. Подходи
за измерване и метрики за оценка на производителността. Мащабируемост на паралелни програми.

ПРЕДПОСТАВКИ: Програмни езици (ПЕ), Програмни среди (ПС), Високо производителни
компютърни системи (ВПКС).
МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции с използване на проектор и видеопрезентация,
лабораторнитеупражнения завършват с представяне на изходните данни, профилите на
паралелизмите и оценките на параметрите на производителността на паралелната система за
конкретното задание.
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Изпит по време на изпитната сесия, за два
академични часа под формата на тест с отворени и затворени въпроси и решаване на задачи,
свързани с писане на паралелен програмен код (80%), семестриални задания (20%).
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български.
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:
1. Презентации на лекциите по паралелно програмиране в платформата за еОбучение „Moodle“
(cs.tu-sofia.bg)
2. Parallel Programming: for Multicore and Cluster Systems, Thomas Rauber, Gudula Rünger, ISBN:
978-3642378003 (2013)
3. Structured Parallel Programming, Michael McCool, James Reinders, Arch Robison, Publisher:
Morgan Kaufmann (2012)
4. An Introduction to General-Purpose GPU Programming, Jason Sanders, Edward Kandrot, ISBN: 9780131387683, (2012)
5. Introduction to Concurrency in Programming Languages, Matthew J. Sottile, Timothy G. Mattson,
Craig E. Rasmussen, Chapman and Hall/CRC (2009).
6. Java concurrency in practice, Goetz, Brian, and Tim Peierls.. Pearson Education, (2006).
7. Patterns for Parallel Programming, Timothy G. Mattson, Beverly A. Sanders, Berna L. Massingill,
Addison-Wesley, (2005)
8. The Art of Multiprocessor Programming, Maurice Herlihy, Nir Shavit, ISBN: 978-0123973375,
(2012)
9. Concurrency in C# Cookbook: Asynchronous, Parallel, and Multithreaded Programming, Stephen
Cleary, "O'Reilly Media, Inc.", May 15, 2014
10. Pro Asynchronous Programming with .NET, Richard Blewett, Andrew Clymer, Apress, Dec 18, 2013
11. Asynchronous Android Programming, Helder Vasconcelos, Packt Publishing Ltd, Jul 29, 2016

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА
Наименование на учебната дисциплина:
Системи за сигурност
Вид на обучението:
Лекции, Лабораторни Упражнения

Код: BCSE49.1

Семестър: 7

Часове за седмица:
Л - 2 часа, ЛУ - 1 час

Брой кредити: 4

ЛЕКТОР:
Проф. д-р инж. Георги Илинчев Попов (ФКСТ), тел: 9652224,e-mail: popovg@tu-sofia.bg
Технически Университет - София
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължително избираема дисциплина за
редовни и задочни студенти от специалност "Компютърно и софтуерно инженер" на Факултета по
компютърни системи и технологии на ТУ-София за образователно-квалификационната степен
"бакалавър".
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА: Целта на обучението е студентите да получат знания за
основните принципи за изграждане на съвременните електронни системи за сигурност, тяхната
структура и функциониране, както и да придобият умение за изграждане на такива системи или
проектиране на отделни компоненти от тях.
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: В курса се изучават фундаменталните понятия, отнасящи
се до системите за сигурност: системи срещу проникване и взлом в т.ч. контролни панели и
детектори, пожароизвестителни и пожарогасителни системи, системи за контрол на достъпа,
системи за видеоконтрол и видеодетекция, периметрови системи, индустриални алармени системи
и др. Дискутираните концепции се илюстрират с примери от реални системи – Paradox, DSC,
Aritech, Sony, JVC, ACTi и др.
ПРЕДПОСТАВКИ: При изучаването на дисциплината се предполага, че студентите са придобили
основни познания по следните дисциплини: вградени микропроцесорни системи, цифрова и
аналогова схемотехника, теория на сигналите.
МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Изнасят се лекции, онагледявани с нагледни материали и
мултимедиен проектор. Лабораторните упражнения се провеждат в компютърни зали, съгласно
ръководството, и проверка на резултатите от преподавателя.По проектите студентите получават
консултации.
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Крайната оценка се формира от писмен изпит
(80%) и оценка от упражненията (20%).
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български.
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:
1. http://sopko.tu-sofia.bg >> Дисциплини >> Охранителни системи
2. Thomas L. Norman, Integrated Security Systems Design: Concepts, Specifications, and
Implementation, Butterworth-Heinemann –London UK, 2011 г
3. Corky Binggeli, Building Systems for Interior Designers, John Wiley & Sons, 11.10.2011 г
4. Попов Г., Трифонов Р., Електронни системи за сигурност, Издателство на ТУ-София, 2010
5. Pearson R., Electronic Security Systems, Butterworth Heinemann, 2007
6. Попов Г., Алармени системи, София, издателство на ТУ-София, 2007

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА
Наименование на учебната дисциплина:
Изследване на операциите и приложно
програмиране
Вид на обучението:
Лекции, Лабораторни упражнения

Код: BCSE49.2

Семестър: 7

Часове за седмица:
Л – 2 часа, ЛУ – 1 час

Брой кредити: 4

ЛЕКТОР:
Проф. д-р Румен Трифонов (ФКСТ), тел.: 965 2338, email: r_trifonov@tu-sofia.bg
Технически университет – София
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Избираема учебна дисциплина за
студентите от специалност „Компютърно и софтуерно инженерство” на ФКСТ, образователноквалификационна степен „Бакалавър”.
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Дисциплината има за цел да запознае студентите c
проектирането и разработката на пакети от приложно програмно осигуряване с прилагане на
методите на изследване на операциите.
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Разглеждат ce основните задачи на изследването на
операциите и подходите за решаването им. Изучават ce основите на линейното програмиране и
симплекс-алгоритъм за решаването на линейни оптимизационни модели. Изследват ce потоци в
мрежи - класическа транспортна задача, минимален път и оптимален маршрут. Разглеждат ce
основите на целочисленото програмиране, комбинаторни оптимизационни задачи и задачи за
мрежово планиране и управление. Изучават ce основите на динамичното програмиране,
нелинейното програмиране и задачи от изследване на операциите в условия на неопределеност теория на игрите, антагонистични матрични игри, методи за решение на крайни игри и др.
Средства и езици за програмиране: Visual C++, Delphi и др
ПРЕДПОСТАВКИ: Висша математика I и II част, Синтез и анализ на алгоритми, Програмиране и
използване на компютри I и II част, Програмни езици.
МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции с използване на слайдове, демо-програми и мултимедийни
презентации, лабораторни упражнения с протоколи от експериментите.
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Писмен изпит.
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български.
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: Майзер X. Исследование операций, том 1,2. Москва,
2009; Гатев Г. Изследване на операциите, ТУ-София 2009; Трифонов Р. и др. Ръковдство по
изследване на операциите и приложно програмиране, Авангард Прима 2013

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА
Наименование на учебната дисциплина:
Компютърен интелект
Вид на обучението:
Лекции, Лабораторни упражнения

Код: BCSE49.3
Часове за седмица:
Л – 2 часа, ЛУ – 1 час

Семестър: 7
Брой кредити: 4

ЛЕКТОР:
Проф. д-р Румен Трифонов (ФКСТ), тел.: 965 2338, email: r_trifonov@tu-sofia.bg
Технически университет – София
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължително избираема учебна
дисциплина за студенти от специалност „Компютърно и софтуерно инженерство”, образователноквалификационна степен “бакалавър”.
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Дисциплината въвежда студентите в кръга от
проблеми, решавани от научната област "Изкуствен интелект". Курсът е изграден като базов курс
за цяла гама от специализиращи дисциплини в научната област и третира следните основни
проблеми : неформални методи за решаване на задачи, модели на интелектуална дейност, модели
за представяне на знания и методи за извод при различните модели (логически модели и методи за
логически извод, мрежови модели и методи за извод в мрежовите модели, продукционни модели и
извод в продукционни модели).Студентите получават необходимия общ поглед върху
проблематиката и достатъчно знания за по-нататъшно изучаване на конкретни направления на
изкуствения интелект.Тематиката на лабораторните занятия е подбрана така, че студентите
придобиват и умения да ползуват основен инструментариум в своята бъдеща дейност като
инженери.
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми: 1.Системи с изкуствен интелект въведение. 2.Неформални методи за решаване на задачи. 3.Модел на интелектуална дейност.
4.Логически модели за представяне на знания. 5.Мрежови модели за представяне на знания.
6.Продукционни модели. 7.Фреймови модели. 8.Методи за търсене 9.Експертни системи.
10.Конекционистки модели в изкуствения интелект
ПРЕДПОСТАВКИ: дискретни структури, анализ и синтез на логически схеми,
програмиране.

логическо

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции с използване на слайдове и демо-програми, лабораторните
упражнения с протоколи и защита.
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Писмен изпит в края на семестъра (80%),
лабораторни упражнения (20%).
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български.
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: Nilsson,N. Principles of Artificial Intellgence, Tioga, Palo
Alto,California, 2009; Будакова Д., Трифонов Р., Даковски Л., Ръководство по компютърен
интелект, ТУ-София 2014

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА
Наименование на учебната дисциплина:
Вградени системи
Вид на обучението:
Лекции и лаб. упражнения

Код: BCSCE50.1
Часове за седмица:
Л – 2 часа, ЛУ – 1 час

Семестър: 7
Брой кредити: 4

ЛЕКТОР:
Гл. ас. д-р Камелия Райнова (ФКСТ), тел.: 965 2164, e-mail: kkaneva@tu-sofia.bg ,
Технически Университет–София
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължително избираема дисциплина за
редовно обучение в специалност “Компютърно и софтуерно инженерство” на Факултет
“Компютърни системи и технологии” (ФКСТ) на Технически Университет – София,
образователно-квалификационна степен “бакалавър”.
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Целта на курса е студентите да изучат и да могат да
прилагат подходите, методите и техническите средства за анализ, проектиране и приложение на
вградени системи, специализирани схеми и едночипови микрокомпютри в съответствие със своите
потребности и интереси и да придобиват нови знания и възможности в тази предметна област.
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА:
Дисциплината
разглежда:
изискванията
към
„вградените системи”; алгоритъма за проектиране; особенностите при проектиране на входния и
изходен интерфейс; програмни системи за проектиране на вградени системи; особенностите при
проектиране на едно процесорни, двупроцесорни и йерархически архитектури на вградените
системи; средствата и методите за настройка и документиране на вградените системи.
ПРЕДПОСТАВКИ: Успешното провеждане на курса се базира на знанията и практическите
умения на студентите, придобити в следните предхождащи дисциплини от учебния план на
специалността: „Теоретична електротехника”, „Микроелектроника”, „Електрически измервания”,
„Микропроцесорна техника”.
МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекциите се провеждат с помощта на видеопроектор, чрез който
на екран се проектират структурата на лекцията, някои определения и най-съществени знания,
величини, чертежи, зависимости, графики и формули. Студентите предварително са получили
достъп до тези материали по интернет и при желание могат да ги носят на лекции, за да ги
допълват от обясненията на преподавателя.
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Постигането на поставената цел на обучението по
учебната дисциплина се контролира чрез изпит и тестове по време на лабораторните упражнения,
която се формира от две съставки: изпит с коефициент на тежест 0,8 и оценката от лабораторните
упражнения с 0,2.
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български.
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Лекционни записки, презентационни слайдове (lecture
notes). 2. EMBEDDED HARDWARE know it all. Newnes 3. EMBEDDED SYSTEMS WORLD CLASS
DESIGNS. Newnes. 4. Steve Heath, Embedded Systems Design, Second edition, 2003. 5. Tammy
Noergaard, Embedded Systems Architecture, Third edition, 2005. 6. Neil Weste, Kamran Eshraghian,
Principles of CMOS VLSI Design, Addison-Wesley Publishing, Second edition, 2001. 7. Stuart R. Ball,
Analog Interfacing to Embedded Microprocessor Systems, Second edition, 2004.

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА
Наименование на учебната дисциплина:
Програмиране за разпределени среди
Вид на обучението:
Лекции, Лабораторни упражнения
ЛЕКТОР:

Код: BCSE50.2

Семестър: 7

Часове за седмица:
Л – 2 часа, ЛУ – 1 час

Брой кредити: 4

Проф. д-р Огнян Наков Наков (ФКСТ), тел: 9653613, e-mail: nakov@tu-sofia.bg
Технически Университет – София

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна дисциплина за редовни
студенти от специалност "Компютърно и софтуерно инженерство" на Факултета по компютърни
системи и технологии на ТУ-София за образователно-квалификационната степен "бакалавър".
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА: Запознаване със съвременни програмни технологии за
работа в среда клиент/сървър и за разпределени обработки: OLE и компонентен (COM) модел на
изграждане на обекти, OLE автоматизация; ActiveX контроли, метрежови компонентни
технологии: COM+ и DCOM, както и WEB и Rest услуги.Приложение на XML в редица
технологии.
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: В курса се изучават фундаменталните понятия, отнасящи
се компонентното програмиране, разглеждат се мултиплатформени технологии за програмиране.
ПРЕДПОСТАВКИ: При изучаването на дисциплината се предполага, че студентите са запознати
с повече от един конвенционални езици за програмиране и имат необходимите умения да работят
с мултиплатформени технологии, както и технологии за програмиране в разпределена логически и
физически среда.
МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Изнасят се лекции с мултимедиен проектор. Лабораторните
упражнения се провеждат в компютърни зали, съгласно ръководството, и проверка на резултатите
от преподавателя.По проектите студентите получават консултации.
МЕТОДИ ЗА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Писмен изпит – текуща оценка по време на
семестъравъз основа два контролни изпита.
Разработените проекти се демонстрират и защитават.
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български.
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:
 Web Services, Service-Oriented Architectures, and Cloud Computing, Second Edition: The Savvy
Manager's Guide (by Douglas K. Barry (Jan 24, 2013)
 RESTful Web APIs by Leonard Richardson, Mike Amundsen and Sam Ruby (Sep 30, 2013)
 JavaScript and JSON Essentials by Sai Srinivas Sriparasa (Oct 24, 2013)
 Beginning XML, 5th Edition by Joe Fawcett, Danny Ayers and Liam R. E. Quin (Jul 10, 2012)

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА
Наименование на учебната дисциплина:
Агент – базирани технологии
Вид на обучението:
Лекции, Лабораторни упражнения

Код: BCSE50.3

Семестър: 7

Часове за седмица:
Л – 2 часа, ЛУ – 1 часа

Брой кредити: 4

ЛЕКТОР:
Доц. д-р инж. Аделина Алексиева-Петрова (ФКСТ), тел.: 965 2652, еmail: aaleksieva@tu-sofia.bg
Технически университет - София
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНАТА ПРОГРАМА: Задължително-избираема
дисциплина за редовни студенти и свободно-избираема за редовни студенти по специалност
"Компютърно и софтуерно инженерство" на Факултета по компютърни системи и технологии на
ТУ-София за образователно-квалификационната степен "бакалавър".
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА: Курсът запознава с агент-базираните системи и софтуерни
продукти, като се набляга на архитектурата на агент-базираната система и инфраструктурата от
гледна точка на софтуерното инженерство. Включва изисквания за агент-базирани системи,
моделиране и проектиране на агент-базирани системи, развитие на процеса на агент-базирани
системи. Разглеждат се теми свързани с агент-базираните архитектури, комуникации, обмен на
съобщения и управление на агенти.
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Разглеждат се теми: Агент базирани софтуерни
технологии, Web услуги, Агенти, Архитектура, ориентирана към услуги и базирана на агенти,
Класификация на изкуствените интелигентни агенти, Мулти-агентни системи, GAIA методология
за проектиране на мулти-агентна архитектура.
ПРЕДПОСТАВКИ: Знания по езици за програмиране
МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекциите се провеждат с помощта на видео- и шрайбпроектор,
чрез които на екран се проектират структурата на лекцията, определения и знания по темите, като
се набляга на примери и реални демонстрации.
МЕТОДИ ЗА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Постигането на поставената цел на обучението по
учебната дисциплина се контролира чрез текуща оценка, оценката от която се формира от писмен
изпит с коефициент на тежест 1.
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:
[1] Лекционни материали и лабораторни упражнения http://cs.tu-sofia.bg.
[2] Алексиева-Петрова А., Ганчева В., Ръководство по агент-базирани технологии, ТУСофия, 2012.
[3] Gerhard Weiss, Multiagent Systems (Intelligent Robotics and Autonomous Agents series), The
MIT Press, ISBN-10: 0262018896, 2013
[4] Bellifemine, F.L., Caire, G., Greenwood, D. Developing Multi-Agent Systems with JADЕ,
John Willey & Sons Ltd, 2007.
[5] Weyns, D., Architecture-Based Design of Multi-Agent Systems, Springer, ISBN 3642010636,
2010.

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА
Наименование на учебната дисциплина:
Компютърна графика
Вид на обучението:
Лекции, лабораторни упражнения, курсов
проект
ЛЕКТОР:

Код: BCSE51

Семестър: 7

Часове за седмица:
Л – 2 часа, ЛУ – 2 часа

Брой кредити: 6

Проф. д-р Милена Лазарова (ФКСТ), тел. 965-3285, email: milaz@tu-sofia.bg
Технически университет – София

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна дисциплина за
студентите от специалност "Компютърно и софтуерно инженерство" във Факултет “Компютърни
системи и технологии”, ТУ – София, образователно-квалификационна степен „бакалавър”.
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Дисциплината има за цел да запознае студентите c
най-важните методи за изграждането на интерактивни генериращи 2D и 3D графични приложения.
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Разглеждат се следните основни теми: съвременни
интерактивни графични компютърни системи и приложения; основни понятия от областта на
компютърна графика: примитиви, модели, растерна/векторна графика; основни геометрични
примитиви за представяне на двумерни и тримерни графични обекти; представяне на модели на
обекти чрез двумерни и тримерни трансформации; използване на хомогенни координати;
изграждане на двумерни изображения – прозорци и рамки за наблюдение; основни алгоритми за
растеризация; създаване на интерактивни графични приложения; модели на тримерни
изображения; тримерни геометрични трансформации; проекции; процес на изграждане на
тримерни изображения; методи за определяне на видими ръбове и повърхности; модели на
осветеност; модели на цветове; методи за реалистично изобразяване на осветени обекти с локални
и глобални модели на осветеност; текстуриране; сплайнови криви и повърхнини; основни
концепции за моделиране на плътни многостенни; конструктивна геометрия на плътни многостени
за геометрично моделиране на обекти в компютърната графика; фрактали; компютърно изкуство и
анимация
ПРЕДПОСТАВКИ: математика, синтез и анализ на алгоритми, програмни езици и програмни
среди.
МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции с използване на слайдове, демо-програми и мултимедийни
презентации, лабораторни упражнения, курсова работа.
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: писмен изпит.
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български.
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: Web сайт на курса: cs.tu-sofia.bg g/bgmoodle/course
/view.php?id=71; Hughes J., A. van Dam, M. McGuire, D. Sklar, J. Foley, S. Feiner, K. Akeley,
Computer Graphics: Principles and Practice, Addison-Wesley, 2013; Shreiner D., The Khronos OpenGL
ARB Working Group, B. Licea-Kane, G. Sellers, OpenGL Programming Guide: The Official Guide to
Learning OpenGL, Addison-Wesley, 8th ed., 2013; Wolff D., OpenGL 4.0 Shading Language Cookbook,
Packt Publishing, 2011; Shirley P., M. Ashikhmin, S. Marschner, Fundamentals of Computer Graphics,
АK Peters, 2009; Gortler S., Foundations of 3D Computer Graphics, MIT Press, 2012; Angel E., D.
Shreiner, Interactive Computer Graphics: A Top-Down Approach with Shader-Based, Addison-Wesley,
2011; Wright R., N. Haemel, G. Sellers, B. Lipchak, OpenGL SuperBible: Comprehensive Tutorial and
Reference, Addison-Wesley, 2011; Matsuda K., R. Lea, WebGL Programming Guide: Interactive 3D
Graphics Programming with WebGL, Addison-Wesley, 2013.

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА
Наименование на учебната дисциплина:
Системи с програмируема логика
Вид на обучението:
Лекции, Лабораторни упражнения

Код: BCSE52.1
Часове за седмица:
Л – 2 часа, ЛУ – 1 час

Семестър: 7
Брой кредити: 4

ЛЕКТОР:
Доц. д-р инж. Петър Маноилов (ФКСТ), тел.: 0895 590576,e-mail: p.manoilov@mail.bg
Технически Университет – София
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Избираема дисциплина за редовни
студенти по специалност “Компютърно и софтуерно инженерство” на Факултет по компютърни
системи и технологии (ФКСТ) на Технически Университет – София за образователноквалификационна степен “бакалавър”.
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Дисциплината обучава студентите по теорията и
практиката на проектиране и използване на цифрови устройства и системи, реализирани върху
съвременните електрически конфигурируеми (програмируеми) интегрални схеми с голяма и
свръхголяма степен на интеграция.
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми: Автоматизирано проектиране и реализация
на цифрови устройства и системи върху програмируеми устройства. Хардуерни и софтуерни
средства в системи за автоматизирано проектиране (развойни среди) върху програмируеми
устройства. Езици за описание на хардуер (Hardware Description Languages – HDL). Типове
програмируема логика – схемотехнически и логически характеристики.
ПРЕДПОСТАВКИ: Теоретична електротехника, полупроводникови елементи, анализ и синтез на
логически схеми, компютърни архитектури, цифрова схемотехника, програмни езици.
МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекциите се провеждат с помощта на компютър и проектор, чрез
които на екран се проектират структурата на лекцията, основните определения, аналитични
зависимости, принципни схеми, чертежи, диаграми, блокови схеми, програмни кодове.
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Знанията по дисциплината се оценяват чрез
резултатите от две контролни работи (60%) и от работата на студентите по време на лабораторните
упражнения (40%).
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български.
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:
1. Маноилов П. – Цикъл лекции по дисциплината „Системи с програмируема логика“ за
студентите от IV курс, спец.“Компютърно и Софтуерно Инженерство“, в система Moodle, 2013.
2. Маноилов П. - Проектиране на цифрови устройства върху свръхголеми интегрални схеми с
помощта на VHDL, Изд. на ТУ-София, 2010.
3. Иванов Н. – Алгебра на препрограмируемите прибори, „Атика“, 2012.
4. Chu P. – FPGA prototyping by VHDL examples, John Wiley & Sons, 2008.
5.Stefanov T., E.Deprettere, H.Nikolov, M.Marinov ,A.Popov – Embedded Systems: components,
modeling, design and case study, Technical University of Sofia, 2012.
6 . Mano M., M. Ciletti – Digital Design with an introduction to the Verilog HDL, Prentice Hall, 2013.

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА
Наименование на учебната дисциплина:
Индустриални микроконтролери
Вид на обучението:
Лекции, Лабораторни упражнения

Код: BCSE52.2
Часове за седмица:
Л – 2 часа, ЛУ – 1 час

Семестър: 7
Брой кредити: 4

ЛЕКТОРИ: Доц. д-р инж. Сергей Недев (ФКСТ), тел. 965 3525, email: s_nedev@tu-sofia.bg
Технически Университет – София
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължително избираема дисциплина за
редовно обучение в специалност “Компютърно и софтуерно инженерство” на Факултет
“Компютърни системи и технологии” (ФКСТ) на Технически Университет – София,
образователно-квалификационна степен “бакалавър”.
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Целта на курса е студентите да изучат и да могат да
прилагат подходите, методите и техническите средства за проектиране на апаратната част, подходи
за създаване на програмното осигуряване, да познава средствата за изграждане на разпределени
системи изграждане и поддържане на индустриални микроконтролери.
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Дисциплината разглежда основните типове индустриални
микроконтролери, разглеждат се методите за изграждане на системи за управление на базата на
индустриални микроконтролери, архитектурата на апаратната част на индустриалните
микроконтролери, подходите за създаване на програмно осигуряване за индустриални
микроконтролери, средствата за изграждане на разпределени системи за управление на базата на
индустриални микроконтролери.
ПРЕДПОСТАВКИ: Успешното провеждане на курса се базира на знанията и практическите
умения на студентите, придобити в следните предхождащи дисциплини от учебния план на
специалността: електротехника, електроника цифрова техника и микропроцесорна техника.
МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекциите се провеждат с помощта на компютър и проектор, чрез
които на екран се проектират структурата на лекцията, основните определения, аналитични
зависимости, принципни схеми, чертежи, диаграми, блокови схеми, програмни кодове.
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Постигането на поставената цел на обучението по
учебната дисциплина се контролира чрез текуща оценка, съставена на базата на два компонента:
участие на студента в лабораторните упражнения (с коефициент на тежест 0,2) и периодични
тестове през семестъра (с коефициент на тежест 0,8).
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български.
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:
1. Лекционни записки, презентационни слайдове (lecture notes). 2. Смиркаров А., Василев Ц.
Едночипови микрокомпютри. Авангард принт 1999 г., Русе. 3. http://sopko.tu-sofia.bg >>
Дисциплини >> Индустриални микроконтролери 4. Stephen B. Furber ARM System-On-Chip
Architecture Addison Wesley 2004 5. ARM7TDMI Technical Reference Manual ARM Limited 2004 6.
David Seal ARM Architecture Reference Manual Addisson-Wesley 7. Dietmar Loy Open control
networks - Kluwer Acadamic Publisher 2001 8. Introduction to the LonWorks Platform Echelon
Corporation. 2009 9. CAN (Controller Area Network): Introduction and Fundamentals. Infineon
Technologies Corporation 1999 10. Olaf Pfeiffer Andrew Ayre Embedded Networking with CAN and
CANopen. RTC books 2003 11. Nebojsa Matic Introduction to PLC controllers 12. Claus Kuhnel AVR
RISC Microcontroller Handbook 2005

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА
Наименование на учебната дисциплина:
Код: BCSE52.3
Информационни технологии в медицината
Вид на обучението:
Часове за седмица:
Лекции и Лабораторни упражнения
Л –2часа, ЛУ – 1 часа,

Семестър: 7
Брой кредити: 4

ЛЕКТОР:
Проф. д-р инж. Димитър Ц. Димитров (ФТК), тел.: 965 2278, е-mail: dcd@tu-sofia.bg
Технически университет – София
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължително избираема учебна
дисциплина за студенти от специалност “Компютърно и софтуерно инженерство” на Факултета по
компютърни системи и технологии , образователно-квалификационна степен “бакалавър”.
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Целта на обучението по дисциплината е да даде
необходимите знания и уменияна студентите за приемане, компютърна обработка и предаване на
медицински диагностични сигнали. Архитектура на системите за телемедицина.Компютърни
методи за визуализация на пространствено-времевата конфигурация на електромагнитни и
ултразвукови сигнали в живите тъкани; основни методи за изследване на компютърни системи
в медицината.
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни глави (дялове): Основни понятия за медицинска
информацията,Основни сведения за медицински сигнали и системи, Спектрален анализ на
медицински сигнали и системи, Случайни сигнали и шумове в каналите за предаване на
медицинска информация., Компютърни методи за визуализация на пространствено-времевата
конфигурация на електромагнитни и ултразвукови сигнали в живите тъкани, Системи за
телемедицина.
ПРЕДПОСТАВКИ: Математика, Физика, Сигнали и системи.
МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции с използване на слайдове и демо-програми, лабораторните
упражнения , семинарни упражнения и курсова работа със защита.
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Изпит (60%), курсова работа, лабораторни и
семинарни упражнения (20%), контролно (20%)
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:
1.Димитров,Д. Комуникационни сиситеми в медицината, учебник, издателство на ТУ-София, 2005
2.Dimitrov, D. Medical communication systems, hand book, TU-Sofia, 2005

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА
Наименование на учебната дисциплина:
Оптични комуникационни технологии
Вид на обучението:
Лекции и Лабораторни упражнения
ЛЕКТОРИ:

Код: BCSE52.4

Семестър: 7

Часове за седмица:
Л – 2 часa, ЛУ – 1час

Брой кредити: 4

Проф. дфн Иван М. Узунов, тел.: 9653116 , еmail: ivan_uzunov@tu-sofia.bg
Технически Университет–София

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: задължително избираема дисциплина за
редовно обучение в специалност “Компютърно и софтуерно инженерство” на Факултет
“Компютърни системи и технологии” (ФКСТ) на Технически Университет – София,
образователно-квалификационна степен “бакалавър“.
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Да осигури на студентите необходимите им знания за
физичните явления, въздействащи върху разпространението на оптични сигнали в световодни
комуникационни системи, както и запознаването с основните характеристики и принципа на
действие на основните компоненти на тези системи.
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Курсът е въведение в теорията на предаване на оптични
сигнали и принципите на функциониране на световодните комуникационни системи, както и
последователно запознаване с характеристиките и конструктивните особености всички техни
базови компоненти.
ПРЕДПОСТАВКИ: Дисциплината е от една страна допълнение и надграждане към базовото
обучение на студентите по полупроводникови елементи, цифрова схемотехника, електрически
измервания, сигнали и системи, компютърни мрежи и технологии за предаване на данни, а от друга
кулминационна степен в това обучение.
МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции с използване
видеопрезентации. Семинарни и лабораторни упражнения.

на

мултимедиен

проектор

и

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Изпит по време на изпитната сесия - за два
академични часа се дават писмени отговори на тестови въпроси. Текущи оценки от лабораторните
и семинарните упажнения. Крайната оценка се формира от писмения изпит (33%), оценка от
семинарните упражнения (33%), оценка от лабораторните упражненията (33%).
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:
1. Е. Фердинандов, Б. Пачеджиева и K.Димитров, Оптични комуникационни системи, Техника,
2007.
2. Е. Фердинандов и Ц. Мицев, Световодни комуникационни системи, том 1-3, Ciela, 2001.
3. G.P. Agrawal, Fiber-optic communication systems, John Wiley&Sons, Inc., 2002.
4. G. Keiser, Optical Fiber Communications, Mc. Graw Hill, 2000.

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА
Наименование на учебната дисциплина:
Компютърни измервания
Вид на обучението:
Лекции, Лабораторни Упражнения

Код: BCSE52.5

Семестър: 7

Часове за седмица:
Л – 2 часa, ЛУ – 1час

Брой кредити: 4

ЛЕКТОР:
Доц. д-р инж. Димитър Георгиев Тодоров (ФЕТТ),тел.: 965 3281, email: dgt@tu-sofia.bg
Технически Университет–София
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Свободно избираема учебна дисциплина
за студентите по специалност “Компютърно и софтуерно инженерство” при ФКСТ на ТУ - София
за образователно-квалификационната степен “бакалавър”.
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Осигуряване на база от знания относно организацията
на компютърни системи за измерване. Прилагане на съвременни средства и методи на софтуер и
хардуер за измерване и изпитване на компоненти, схеми и устройства. Запознаване с принципите
на развитие в компютърни системи за измерване и измервателниустройства и използването им при
решаване на инженерни задачи. Планиране и провеждане на експерименти в използването на
модерно оборудване и софтуер.
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми: Метрологични определения в компютърни
системи за измерване; Преобразуване и обработка на информация в компютърни системи за
измерване; Аналогово-цифрови преобразуватели в компютърни системиза измерване; Цифровоаналогови преобразуватели и синтез на сигнали в компютърни системи за измерване; Ортогонални
трансформации в цифрова обработка на сигнала; Измерване на времевите параметри на честотата;
Измерване на параметрите на пасивна и активна единица; Компютърни системи за измерване и
измервателникомплекси; Комуникационни протоколи и интерфейси; Проблеми спроверкаи
надеждност на измерването информация; Прилагане на обектно - ориентирано програмиране
вкомпютърни системиза измерване.
ПРЕДПОСТАВКИ: Теоретична електротехника, Електрически измервания, Полупроводникови
елементи, Цифрова схемотехника, Микропроцесорна техника, Сигнали и системи, Компютърна
периферия, Програмни среди.
МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции с класически методи на преподаване с използване на
черно/бяла дъска и слайдове. Лабораторни упражнения с методическо ръководството ис
протоколи, включващ резултатите от експерименталната работа.
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Две писмени текущи оценки в средата и края на
семестъра (80%), лабораторни упражнения (20%).
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български.
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. JOHN G. WEBSTER, “ELECTRICAL MEASUREMENT,
SIGNAL PROCESSING, and DISPLAYS” CRC PRESS2004. 2.W. Bolton “Instrumetation &
Measurement” Third Edition, New news 2002. 3. David J. Lilja “Measuring Computer Performance: A
Practitioner’s Guide”, Cambridge University Press 2000. 4. T.S. Rathore, “Digital Measurement
technique”, Narosa Publishing Housе 2004. 5. S Tumanski “PRINCIPLES OF ELECTRICAL
MEASUREMENT” Warsaw University of Technology Warsaw, Poland; “Data Acquisition Tecliniques
Using PCs”, ACADEMIC PRESS , 2003. 6. Lab VIEW “Measurements Manual” National Instruments
Corporation 2003.

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА
Наименование на учебната дисциплина:
Биоинформатика
Вид на обучението:
Лекции, Лабораторни Упражнения
ЛЕКТОР:

Код: BCSE54.3

Семестър:8

Часове за седмица:
Л – 2 часа, ЛУ – 2часа

Брой кредити: 4

Доц. д-р Диляна Будакова (ФКСТ), еmail: dilyana_budakova@yahoo.cоm
Технически Университет-София

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна дисциплина за
студенти от специалност “Компютърно и софтуерно инженерство” на Факултет по компютърни
системи и технологии (ФКСТ) на Технически Университет – София, образователноквалификационна степен “бакалавър”.
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: След завършване на курса студентите трябва да
познават биологичните данни и техниките за тяхното откриване и извличане; познават и използват
алгоритмите и методите за подреждане и анализ на биологични данни и могат да ги прилагат на
практика; придобият знания, умения и навици за сравнение и използване на различните софтуерни
средства за анализ, моделиране, обработка и визуализация на нуклеотидни и протеинови
последователности.
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми: Основи на биоинформатиката. Биологични
последователности. Анализ на биологични последователности. Основни принципи на
молекулярната биология. Биологични бази данни.Протеинови и ДНК/РНК бази данни.Подреждане
на последователности.Подреждане на двойки от последователности. Методи и алгоритми за
подреждане на последователности. Софтуерни инструменти за биоинформатика. Прогнозиране на
вторичната структура на РНК. Методи и софтуерни средства за прогнозиране на вторичната
структура на РНК. Средства за еволюционен анализ на биологични данни. Софтуер за
прогнозиране на гени.
ПРЕДПОСТАВКИ:
Обектно-ориентирано
програмиране,
паралелно
високопроизводителни компютърни системи, структури от данни и алгоритми.

програмиране,

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции с използване на проектор и видеопрезентация,
лабораторнитеупражнения завършват с представяне на изходните данни за конкретното задание.
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Изпит по време на изпитната сесия, за два
академични часа се дават писмени отговори на 3 задължителни и 5 избираеми въпроса, казуси или
задачи (60%), лабораторни упражнения (40%).
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български език.
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: Лекционен материал по Биоинформатика (на
разположение в - http://cs.tu-sofia.bg/). Боровска П., Ганчева В., Георгиев И., Паралелни алгоритми
и модели за in silico биологични експерименти на високопроизводителни компютърни клъстери и
суперкомпютър BlueGene/P, ТУ-София, 2011. Heitor S. Lopes, Leonardo M. Cruz, Computational
Biology and Applied Bioinformatics, on-line book, ISBN-13: 9789533076294, pp. 442, 2011. David
Mount, Bioinformatics: Sequence and Genome Analysis, ISBN-13: 978-0879697129, book, March 2013.
Mitchell L. Model, Bioinformatics Programming Using Python: Practical Programming for Biological
Data, ISBN-13: 978-0596154509, book, 2013. Sung W.K., Algorithms in Bioinformatics: A Practical
Introduction, CRC Press, 2009. Ramsden J., Bioinformatics: An Introduction (Computational Biology),
Springer, 2010.

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА
Наименование на учебната
дисциплина:
Системно инженерство
Вид на обучението:
Лекции, Лабораторни
упражнения

Код: BCSE52
Часове за седмица:
Л – 30 часа, ЛУ –15 часа

Семестър: 7
Брой кредити: 5

ЛЕКТОРИ:
Доц. д-р инж. Аделина Алексиева (ФКСТ), еmail: aaleksieva@tu-sofia.bg
Технически университет – София
Делян Костов (VE) - email: dkostov@visteon.com
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Избираема дисциплина за
студенти по специалност Компютърно и софтуерно инженерство на Факултет по
компютърни системи и технологии (ФКСТ) към Технически Университет – София за
образователно-квалификационна степен “бакалавър”.
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Предлаганият курс има за цел да запознае
студентите с раздела системно инженерство, неговото приложение и особености при
работа в ИТ индустрията. Съществременно се разглеждат основните методологии на
работа и видовете модели, нужни за анализ и дефиниране на всяка система. Дисциплината
обръща сериозно внимание на мястото на системното инженерство в конструирането и
изработването на изделие, както и дефинира конкретни методологии като употребата на
софтуерни продукти за визуализиране на поведение на системата чрез диаграмни модели.
Чрез разглеждането на стъпките за изграждане на системна архитектура и спецификация
се разглежда и решаването на бизнес и инженерни предизвикателства.
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми: Въведение в системното
инженерство, Методологии на работа, Системни и Контекстни ограничения, Изисквания,
Системни модели (Model-Based Design Tools), Системна архитектура, Системни грешки.
ПРЕДПОСТАВКИ: Основни знания за програмиране, алготирми и структури от данни,
микропроцесорна техника, сигнали и системи, операционни системи и шаблони за дизайн.
МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции с използване на слайдове и демо-програми,
лабораторните упражнения.
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Изпитен проект (70%), лабораторни
упражнения (30%).
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА
ЛИТЕРАТУРА:
Лекции/презентации
подготвени
от
преподавателя, които ще се качват на: http://cs.tu-sofia.bg . Материали предоставени от
Вистеон Електроникс България ЕООД (www.visteon.bg)

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА
Наименование на учебната
Код: BCSE52.7
Семестър: 7
дисциплина:
Нефотореалистична визуализация
Вид на обучението:
Часове за седмица:
Брой кредити: 4
Лекции и лабораторни упр.
Л - 2 часа, ЛУ- 1 час
ЛЕКТОРИ:
доц. д-р инж. Виргиния Димитрова (ФКСТ), тел.: 965 3339, е-mail: vergy@tu-sofia.bg;
Технически университет-София
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Свободно избираема дисциплина за
студенти по специалност “КСИ” на факултет ФКСТ на ТУ-София за образователноквалификационната степен “бакалавър”.
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Да се дадат на студентите задълбочени познания за:
обработка на изображения с цел наподобяване на артистични стилове, намиращи приложение при
илюстриране на техническа документация, архитектурни проекти, знания от областта на
медицината, археологията, елементи на компютърни игри и развлекателни комикси; както и за
извличане на информация от 3D компютърни модели за постигане на визуализация в реално време.
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Теоретични основи на нефотореалистичната визуализация:
артефакти в изображения и 3D модели; „графична абстракция”; източници на данни за
нефотореалистичната визуализация. Създаване на полутонови изображения с техниките ordered
dithering, error diffusion, screening. Техники и алгоритми за обработка на изображения с цел
симулация на художествени стилове: water color, mosaics, pencil/charcoal drawings. 3D модели като
типове данни в нефотореалистичната визуализация; G-буфери; класификация на ръбове; cartoon
style визуализация. Техники и алгоритми за подобряване на усещането за дълбочина. Модели на
осветление в контекста на нефотореалистичната визуализация.
ПРЕДПОСТАВКИ: Основни познания по дисциплините “Компютърна графика” и “Програмиране
и използване на компютри” от бакалавърската степен.
МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции с използване на слайдове. Лабораторни упражнения за
самостоятелно програмиране и решаване на задачи по материала от учебната програма.
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Писмен изпит като студентите трябва в рамките на
1 час (60 минути) да отговорят на общо 40 тестови въпроса (включително отворени) от всички
модули на учебния материал и да разработят 1 задача. Крайната оценка включва оценката от изпита
(с тежест 0.9) и оценката от активното участие в лабораторните занятия по дисциплината с тежест
0.1.
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български.
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Копия от слайдовете за лекции (на разположение в http://sopko-tu-sofia.bg); 2. Foley J., van Dam A., Feiner S., Hughes M., Computer Graphics: Principles and
Practice, Addison Wesley, 1990; 3. Strothotte T., Schlechtweg S., Non-Photorealistic Computer Graphics.
Modelling, Rendering, and Animation, Morgan Kaufmann Publishers, 2002; 4. Gooch A., Gooch B., Nonphotorealistic Rendering, A K Peters, Ltd., 2001; 5. Gooch A., Long J., Ji L., Estey A., Gooch B., Viewing
progress in non-photorealistic rendering through Heinlein's lens, NPAR '10: Proceedings of the 8th International
Symposium on Non-Photorealistic Animation and Rendering, ACM, 2010, pp. 165-171; 6. Geng W., The
Algorithms and Principles of Non-photorealistic Graphics. Artistic Rendering and Cartoon Animation, Springer,
2009; 7. Rosin P. L., Lai Y.-K., Non-photorealistic rendering with spot colour, CAE '13: Proceedings of the
Symposium on Computational Aesthetics, ACM, 2013, pp. 67-75; 8. Huang H. E., Lim M. H., Chen X., Ho C. S.,
Interactive GA flock brush for non-photorealistic rendering, SEAL'12: Proceedings of the 9th international
conference on Simulated Evolution and Learning, Springer-Verlag, 2012, pp. 480-490; 9. Hertzmann A., NonPhotorealistic Rendering and the science of art, NPAR '10: Proceedings of the 8th International Symposium on NonPhotorealistic Animation and Rendering, ACM, 2010, pp. 147-157; 10. Gooch A., Towards mapping the field of
non-photorealistic rendering, NPAR '10: Proceedings of the 8th International Symposium on Non-Photorealistic
Animation and Rendering, ACM, 2010, pp. 159-164.

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА
Наименование на учебната дисциплина:
Индустриални компютърни мрежи
Вид на обучението:
Лекции, Лабораторни упражнения
ЛЕКТОРИ:
доц. д-р Георги Атанасов Найденов (ФКСТ)тел. 965 21 94, gnayd@tu-sofia.bg
Технически Университет - София

Код: BCSE54.1

Семестър: 8

Часове за седмица:
Л – 2 часа, ЛУ – 2 часа

Брой кредити: 4

доц. д-р Петко Стоянов Стоянов (ФКСТ)тел. 965 2194, pss@tu-sofia.bg
Технически Университет - София

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН:
Избираема дисциплина за редовни студенти по специалност "Компютърно и софтуерно
инженерство" на факултет за Компютърни Системи и Технологии на ТУ- София за образователноквалификационна степен "бакалавър".
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА:
Дисциплината има за цел системно запознаване на студентите с основните принципи на
изграждане на съвременни индустриални компютърни мрежи за целите на компютърноинтегрирано производство (CIM) и потребителските средства за тяхното практическо приложение.
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА:
Дисциплината запознава студентите с основните принципи на изграждане на съвременни
индустриални компютърни мрежи. Разглеждат се системните мрежови архитектури: MAP, TOP,
FIELDBUS. Отделя се внимание на структурата, функциите и връзките между отделните слоеве на
тези архитектури. Изучават се основните средства за изграждане на йерархични компютърни
комуникации в индустриалните мрежи. Разглеждат се конкретни реализации на програмируеми
логически контролери, средствата за програмиране и съвместната им работа за нуждите на
разпределеното управление.
ПРЕДПОСТАВКИ: Необходими са познания по дисциплината "Компютърни мрежи".
МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ:
Лекции изнасяни с помощта на нагледни материали. Лабораторни упражнения, изпълнявани на
компютър по лабораторно ръководство.
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Оценката се формира от писмен изпит в края на
8-ми семестър върху два теоритични въпроса от лекционния материал и практическа задача.
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български.
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:
 Comer Douglas, Computer Networks and Internets, Amazon, January, 2014;
 Comer Douglas, Internetworking with TCP/IP, Vol.1, 6_th Edition, Amazon, May, 2013;
 Larry Peterson, Bruce Davie, Computer Networks, 5-th Edition, Amazon, Mart 2011
 Automates Programmables industriels, Polytech’Marseille Ed. 2005

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА
Наименование на учебната дисциплина:
Програмни технологии за сигурен код
Вид на обучението:
Лекции, Лабораторни упражнения

Код: BCSE54.2
Часове за седмица:
Л – 2 часа, ЛУ – 2 часа

Семестър: 8
Брой кредити: 4

ЛЕКТОР:
Проф. д-р инж. Огнян Наков Наков (ФКСТ), тел.: 965 3613, еmail: nakov@tu-sofia.bg
Технически университет-София
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Свободно избираема дисциплина за
редовни и задочни студенти по специалност "Компютърно и софтуерно инженерство" на Факултет
по компютърни системи и технологии (ФКСТ) на Технически Университет – София за
образователно-квалификационна степен “бакалавър”.
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Курсът запознава с уязвимостите на кода в различните
програмни технологии на недобронамерени локални или външни атаки, както и програмните
средства и практики за защита.
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Защитен код в Internet-базирани приложения; Защита на
системен код, експониран в мрежа; Програмни практики, предотвратяващи прониквания в
информационни системи; Практики за създаване на сигурни RPC, COM, ActiveX компоненти и
Web услуги; Практики в .NET програмна среда.
ПРЕДПОСТАВКИ: Изискват се познания по програмни езици, програмни среди и системно и
WEB програмиране.
МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции в мултимедиен вариант, издаден учебник и ръководство за
лабораторни упражнения. Разработен сайт на дисциплината.
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Писмен изпит.
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български.
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:
1. Хауърд, М. Д. Лебланк, Писане на сигурен код, СофтПрес, 2004.
2. Hamid R. Nemati and Li Yang, Applied Cryptography for Cyber Security and Defense: Information
Encryption and Cyphering, IGI Global, 2010.
3. Bryan Sullivan and Vincent Liu, Web Application Security, A Beginner's Guide, McGraw-Hill
Osborne Media, 2011.
4. Michal Zalewski, The Tangled Web: A Guide to Securing Modern Web Applications, No Starch
Press, 2011.
5. Mike Shema, Hacking Web Apps: Detecting and Preventing Web Application Security Problems,
Syngress, 2012.
6. Michael Howard, David LeBlanc and John Viega, 24 Deadly Sins of Software Security:
Programming Flaws and How to Fix Them, McGraw-Hill Osborne Media, 2009.

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА
Наименование на учебната
Код: BCSE54.3
Семестър: VII
дисциплина:
КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ И
СИМУЛАЦИИ
Вид на обучението:
Часове за седмица:
Брой кредити: 4
Лекции, Лабораторни упражнения.
Л – 2 часа, ЛУ – 2 часa,
ЛЕКТОРИ:

доц. д-р инж. Валентин Христов
ас.инж. Николай Божков
ФКСТ, Технически Университет-София
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН:
Дисциплината
„КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ И СИМУЛАЦИИ” е избираем учебен курс от
бакалавърската програма на специалността
“КОМПЮТЪРНО И СОФТУЕРНО
ИНЖЕНЕРСТВО” за редовни студенти към ФКСТ от професионално направление
Комуникационна и компютърна техника.
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Основни познания по въпросите на
симулационното моделиране на дискретни и непрекъснати процеси. Знания и умения за
експериментални изследвания върху програмни модели в областта на компютърните
системи, комплекси и мрежи, и в различни отрасли на промишлеността, транспорта и
търговията.
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Симулационно моделиране – предмет и
структура. Приложни аспекти. Общи понятия и област на приложение в компютърните
системи, комплекси и мрежи. Моделиране на случайни величини. Универсални среди за
дискретно симулационно моделиране. Планиране на експериментите и оценка на
резултатите. Валидиране в симулационното моделиране. Документиране и визуализиране
в симулационни проекти.
ПРЕДПОСТАВКИ: Знания по основните курсове по математика и успешно положени
изпити по предшестващите дисциплини съгласно учебния план.
МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекциите се провеждат чрез мултимедийни презентации и
прожектиране на слайдове, които включват структурата на лекциите, определения и
съществени знания, величини, графики, чертежи, фигури, формули, примери за
симулационно моделиране и анимации. Цялата лабораторна група изпълнява една тема под
ръководството на асистента. След края на упражнението се прави протокол.
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ Писмен изпит с оценка с максимален бал
от 60 точки, която се формира от резултата от проведения изпит. Времето за провеждане
на изпита е 90 мин. Оценяването е по точкова система, като оценките са за определен брой
точки.
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български език.
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА :
1.
2.
3.
4.
5.

Лекционни материали
Law, Kelton, Simulation modeling and analysis, McGraw Hill, 2000
Митрев, Р. Компютърно моделиране и симулация. Моделиране на непрекъснати динамични
системи, Пропелер, София, 2016 г., ISBN 978-954-392-355-7
Романски, Р. Компютърно моделиране, Технически Университет - София, 2005г.
Христов, В. Безжични компютърни мрежи:експерименти и симулации, Монография, Югозападен
Университет ”Н. Рилски” –Благоевград, 2010г. ISBN 978-954-680-707-6

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА
Наименование на учебната дисциплина:
Мултимодални компютърни системи

Код: BCSE55.1

Семестър: 8

Вид на обучението:
Лекции, лабораторни упражнения

Часове за седмица:
Л – 2 часа, ЛУ – 2 часа

Брой кредити: 4

ЛЕКТОР:

Проф. д-р Милена Лазарова (ФКСТ), тел. 965-3285, email: milaz@tu-sofia.bg
Технически университет – София

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължително избираема дисциплина за
студенти, обучавани за получаването на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по
специалност "Компютърно и софтуерно инженерство" във Факултет “Kомпютърни системи и
технологии”, ТУ – София.
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Целта на учебната дисциплина е след изучаването й
студентите да познават съвременните технологии за мултимодални или алтернативни интерфейси
за взаимодействие между човек и компютър.
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Разглеждат се следните основни теми: въведение в
мултимодалните взаимодействия; въведение в основите на разпознаване на образи; модели на
диалог човек-човек и човек-компютър; мултимодални устройства с автоматизирано разпознаване
на говор; мултимодални устройства с разпознаване на форма на устните и аудио-визуална
интеграция; въведение в интегрирането на данни от различни източници (data fusion);
мултимодални устройства с разпознаване на движение на очите, интегриране с данни от други
източници; мултимодални устройства с разпознаване на жестове и движение на тялото,
интегриране с данни от други източници; мултимодални устройства с разпознаване на емоции в
изображения и звук, интегриране с данни от други източници.
ПРЕДПОСТАВКИ: Математика, Компютърна периферия, Компютърна графика.
МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции с използване на проектор и видеопрезентация,
лабораторни упражнения за създаване, анализ и дискусии на конкретни примери.
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Изпит по време на изпитната сесия, за два
академични часа се дават писмени отговори на теоретични въпроси, казуси или задачи (80%),
лабораторни упражнения (20%).
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: Shneiderman, B, C. Plaisant, Designing the User Interface:
Strategies for Effective Human-Computer Interaction, Pearson, 2010; Rogers Y., H. Sharp, J. Preece,
Interaction Design: Beyond Human-Computer Interaction, John Wiley & Sons, 2011; Norman D., The
Design of Everyday Things: Revised and Expanded Edition, Basic Books, 2013; Kipper G., J. Rampolla,
Augmented Reality: An Emerging Technologies Guide to AR, Syngress, 2012; Craig A., W. Sherman, J.
Will, Developing Virtual Reality Applications: Foundations of Effective Design, Morgan Kaufmann,
2009; Kean S., J. Hall , P. Perry, Meet the Kinect: An Introduction to Programming Natural User
Interfaces, Apress, 2011; ent J., The Augmented Reality Handbook – Everything You Need to Know
about Augmented Reality, Tebbo, 2011; Mullen T., Prototyping Augmented Reality, Sybex, 2011. Webb
J., J. Ashley, Beginning Kinect Programming with the Microsoft Kinect SDK, Apress, 2012; Borenstein
G., Making Things See: 3D vision with Kinect, Processing, Arduino, and MakerBot, Maker Media, 2012.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА
Наименование на дисциплината:

Код: BCSE55.2

Семестър: 8

Вид на обучението:
Лекции и лабораторни упражнения

Часове на седмица:
Л – 2 ч., ЛУ – 2 ч.

Брой кредити: 4

Програмиране на C#

ЛЕКТОР:
Доц. д-р инж. Антония Ташева (ФКСТ), e-mail: atasheva@tu-sofia.bg, ТУ – София
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН:
Задължителна дисциплина за студенти, обучавани за получаването на образователноквалификационна степен „бакалавър“ по специалност „Компютърно и софтуерно
иинженерство“ във Факултет по компютърни системи и технологии, ТУ – София.
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА:
Създава умения за индивидуална работа на студентите и работа в екип при разрешаване на
проблеми чрез използване на съвременни софтуерни технологии на .NET Framework, .NET
Core и програмния език C#. Изучените теми и усвоените технологии се прилагат при
разработка на дипломни проекти.
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА:
Изучават се следните теми: методология на обектно-ориентираното програмиране с
управляеми езици; основи на програмния език C#: класове, методи, свойства, наследяване,
интерфейси, полиморфизъм, индексатори, атрибути, изключения, делегати и събития;
специфики на езика C#: комплексни типове, манипулиране на типове, Reflection, Generics,
LINQ, техники за криптиране. Нововъведения в C# 7.0 и 7.1. Възможности на .NET Core
2.0.
ПРЕДПОСТАВКИ:
Дисциплината се основава на познания на студентите за основните действия на
компютърната система, въведение в програмирането и обектно-ориентираното
програмиране.
МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ:
Лекции, изнасяни с помощта на нагледни материали, слайдове в електронен формат,
компютър и мултимедиен прожектор. Лабораторни упражнения, изпълнявани в
компютърен учебен клас в екипи, по времето на които се решават задачи, използвайки
езика C#.
МЕТОДИ ЗА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ:
Изпит.
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: английски.
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Лекционни материали, http://cs.tu-sofia.bg/
Sander Rossel, Object-Oriented Programming in C# Succinctly, Syncfusion, 2016
Joe Mayo, C# Succinctly, Syncfusion, 2015
Troelsen, A., Japikse, Ph., Pro C# 7 With .NET and .NET Core, Apress, 2017
Microsoft, What's new in C#, https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/whats-new/
Светлин Наков, Веселин Колев и колектив, Въведение в програмирането със C#, Академия
на Телерик за софтуерни инженери, 2011.

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА
Наименование на учебната дисциплина:
Цифрова обработка на изображения

Код: BCSE55.3

Семестър: 8

Вид на обучението:
Лекции, лабораторни упражнения

Часове за седмица:
Л – 2 часа, ЛУ – 2 часа

Брой кредити: 4

ЛЕКТОР:

Проф. д-р Милена Лазарова (ФКСУ), тел. 965-3285, email: milaz@tu-sofia.bg
Технически университет – София

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължително избираема дисциплина за
студенти, обучавани за получаването на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по
специалност "Компютърно и софтуерно инженерство" във Факултет “Kомпютърни системи и
технологии”, ТУ – София.
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Целта на учебната дисциплина е след изучаването й
студентите да познават и да могат да имплементират и прилагат фундаментални алгоритми и
методи за обработка на изображения, а също да притежават знания и умения за прилагане на
усвоените методи и алгоритми в различни реални приложни проблеми, свързани с обработка на
изображения.
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Разглеждат се следните основни теми: Основни понятия и
характеристики на цифровите изображения. Структури за описание при обработване и анализ на
изображения; Пикселно базирани операции с изображения; Геометрични операции.
Интерполационни методи; Линейни операции с изображения. Конволюция и корелация;
Селективна обработка на изображения; Дискретни трансформации на изображения в честотната
област; Нелинейни операции с изображения. Възстановяване и реконструиране на изображения;
Морфологични операции с изображения; Компресиране на изображения
ПРЕДПОСТАВКИ: Математика, Синтез и анализ на алгоритми, Компютърна графика.
МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции с използване на проектор и видеопрезентация,
лабораторни упражнения за създаване, анализ и дискусии на конкретни примери.
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Изпит по време на изпитната сесия, за два
академични часа се дават писмени отговори на теоретични въпроси, казуси или задачи (80%),
лабораторни упражнения (20%).
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: Web сайт на курса: cs.tu-sofia.bg/bgmoodle/course/
view.php?id=129; Gonzales R., R. Woods, Digital Image Processing, Prentice-Hall, 2008; Petrou M., C.
Petrou, Image Processing: The Fundamentals Wiley, 2010; Gonzalez R., R. Woods, S. Eddins, Digital
Image Processing Using MATLAB, Gatesmark Publishing, 2009; Burger W., M. Burge, Principles of
Digital Image Processing: Fundamental Techniques, Springer, 2011; Burger W., M. Burge, Digital Image
Processing: An Algorithmic Introduction using Java, Springer, 2012; Burger W., M. Burge, Principles of
Digital Image Processing: Advanced Methods, Springer, 2013; Solomon C., T. Breckon, Fundamentals of
Digital Image Processing: A Practical Approach with Examples in Matlab, Wiley, 2011; Parker J. R.,
Algorithms for Image Processing and Computer Vision, Wiley, 2010; Nixon M., Feature Extraction &
Image Processing for Computer Vision, Academic Press, 2010.

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА
Наименование на учебната
дисциплина:
Програмиране на вградени
системи
Вид на обучението:
Лекции, Лабораторни упражнения

Код: BCSC56.1

Часове за седмица:
Л – 2 часа, ЛУ – 2 часа,

Семестър: 8

Брой кредити: 4

ЛЕКТОР:
Проф. д-р инж. Даниела Гоцева (ФКСТ), тел.: 965 2338, еmail: dgoceva@tu-sofia.bg
Технически университет-София
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна дисциплина за студенти
по специалност “ Компютърно и софтуерно инженерство” на Факултет по компютърни системи и
управление (ФКСТ) на Технически Университет – София за образователно-квалификационна
степен “бакалавър”.
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Целта на дисциплината е да даде знания на студентите
по основните проблеми на програмирането и проектирането на вградени системи от развоен тип,
свързването на компонентна база и изграждането на мрежова комуникация между смарт
устройства.
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Място и роля на системите за вграждане в съвременния
живот; Класификация и характеристики на съвременните системи за вграждане, събиране на данни
и управление; Системи със стандартна архитектура; Системи изградени върху едночипова
архитектура; видове вградени системи за развойна дейност; Прилагане на вградени системи в
реална среда; Работа в реално време; Организация и структура на вградени компютри;
Класификация и характеристики на периферни устройства; Аналогова Входно изходна периферия;
Програмно управляем вход – изход, протоколи и драйвери; прекъсвания – апаратни и програмни
механизми; протоколи на комуникация между вградените системи; свързване на стандартна
периферия – примери; Софтуер за разработка, операционни системи и работа с Arduino, Raspberry
Pi, NodeMCu, Intel Edison, STM8 и други. Асемблерни езици и асемблер във вградените системи.
Програмно подсигуряване чрез езиците C, C++, Python, Java, Processing, Lua, Html, CSS, JavaScript
и други.
ПРЕДПОСТАВКИ:
езици.

Цифрова Схемотехника, Микропроцесорна Схемотехника , Програмни

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции с използване на слайдове и демо-програми, лабораторните
упражнения с приложение на макети и модели.
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Писмен изпит (60%), лабораторна работа (40%).
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. http : //www.msdnaa. net/curri culum/pfu . aspx?5 96 I 2.
https://www.arduino.cc/ 3. https://www.raspberr)'pi.org/ 4. http://nodemcu.readthedocs.io/en/latest/ 5.
http://www.instructables.com/ 6. Иванов И.Е., О. Маринов, Микропроцесорна техника 1 часр, ТУ
София 2008 7. Liu, J., Real Time Systems, Prentice Hall, 2000 8. Heath S., Embedded Systems Design,
s.e. , Newnes, Elsevier, London, 2003 9. Ganssle J. at al., Embedded Hardware, Newnes, Elsevier,
London, 2008 10. Labrosse J. at al., Embedded Software, Newnes, Elsevier, London, 2008 11. Laplante
Ph., Real-Time Systems - Design and Analysis, 3'd ed., IEEE Press, 2004

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА
Наименование на учебната дисциплина:
Код: BCSE56.2
Семестър: 8
Валидация и верификация на програмни
системи
Вид на обучението:
Часове за седмица:
Брой кредити: 4
Лекции, Лабораторни Упражнения
Л – 2 часа, ЛУ – 2 часа
ЛЕКТОР:
Доц. д-р инж. Аделина Алексиева-Петрова (ФКСТ), тел.: 965 2652, еmail: aaleksieva@tu-sofia.bg
Технически университет - София
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължително избираема дисциплина за
студенти, обучавани за получаването на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по
специалност "Компютърно и софтуерно инженерство", специализация Програмни системи във
Факултет по компютърни системи и технологии, ТУ – София.
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Курсът запознава с целите, особеностите и спецификите
на процесите на валидация и верификация на програмни системи. Основната насока на курса е към
създаване на разбиране и умение за разпознаване на проблемите в разработваните програмни
системи, определяне на начините за намаляване на възможностите за проява на дефекти в
програмните системи, както и с някои аспекти на психологията на разработчиците, водещи до поява
на дефекти в програмните среди. Дисциплината е приложно ориентирана, като всички теми са
свързани с примери от конкретни проекти и програмни системи.
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Цели и задачи на процесите за валидация и верификация;
Изисквания за осигуряване на качеството и надеждността на разработваното ПО; Основни
принципи и стратегии процесите на валидацията и верификация на ПО; Методи за верификация на
програмно осигуряване; Методи за валидация на програмно осигуряване; Стандарти, средства и
среди за реализация на етапите на валидация и верификация; Особености на валидация и
верификация на системен софтуер; Особености на валидация и верификация на хетерогенни
системи; Особености на валидацията и верификацията на вградени системи и системи за реално
време.
ПРЕДПОСТАВКИ: Изискват се познания по програмни езици, програмни среди и системно и
WEB програмиране, технология на програмирането, разработка на програмни проекти.
МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции в мултимедиен вариант, разполагане на интернет-базирани
материали.
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Писмен изпит.
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български.
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. G. Nicolescu, A. A Jerraya, Global Specification and
Validation of Embedded Systems, Springer, 2007. 2. A.Dasso, A.Funes, Verification, Validation and
Testing in Software Engineering, Idea Group Inc., 2007. 3. W. Horch, Practical Guide to Software Quality
Management, 2-nd Edition, Artech House, 2003. 4. J. Tian, Software Quality Engineering - Testing,
Quality Assurance and Quantifiable Improvement, Wiley & Sons, 2005. 5. ESA Board for Software
Standardisation and Control, Guide to software verification and validation, ESA Publications Division,
1994. 6. В.В. Кулямин, МЕТОДЫ ВЕРИФИКАЦИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, Институт
системного программирования РАН.

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА
Наименование на учебната дисциплина:
Мениджмънт на проекти в
информационните технологии
Вид на обучението:
Лекции, Лабораторни упражнения

Код: BCSE56.3
Часове за седмица:
Л – 2 часа, ЛУ – 2 часа

Семестър: 8
Брой кредити: 4

ЛЕКТОР:
Проф. д-р инж. Огнян Наков Наков (ФКСТ), тел.: 965 3613, еmail: nakov@tu-sofia.bg
Технически университет-София
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Свободно избираема дисциплина за
редовни и задочни студенти по специалност “Компютърно и софтуерно инженерство” на Факултет
по компютърни системи и технологии (ФКСТ) на Технически Университет – София за
образователно-квалификационна степен “бакалавър”.
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Курсът запознава със сложния и многостранен процес
на менажиране на проекти в информационните технологии, включващ въпроси свързани от една
страна с функционалното проектиране на системата и от друга с дейности свързани с на пръв
поглед странични, но с голямо значение за крайния успех обстоятелства, като определяне на
психологическата съвместимост между членовете на разработващия екип, осигуряване на защитата
на цялата система от пробив и други. Дисциплината е приложно ориентирана като по-голямата
част от разглежданите теми са свързани с примери от практиката на различни наши и чужди
фирми.
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни концепции и стратегии за изграждане на
информационни системи; Технологии за бързо създаване на софтуeрни проекти (Rapid Application
Development – RAD); Управление на IT проекти и оценка на управлението на риск при IT проекти;
Моделиране и планиране на процеса на мениджмънт на IT проекти. Оценка на психологическите
фактори в процеса на формиране на екип; Автоматизация на процеса на разработка, управление и
оценка на IT проекти; Заплахи към сигурността на IT системите, основни типовe атаки към тях и
начините за преодоляването им.
ПРЕДПОСТАВКИ: Изискват се познания по програмни езици, програмни среди и системно и
WEB програмиране.
МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции в мултимедиен вариант, издаден учебник и ръководство за
лабораторни упражнения. Разработен сайт на дисциплината.
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Писмен изпит.
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български.
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: Boehm B., Rapide Application Development (RAD)
Strategies, USC, Intel Presentation, 1998., Chonkroun M., Developpement rapide d’applications (RAD),
Techniques de l’ingenieur, 2006., Farlan M. C., Rapide Application Development with Mozilla, Prentice
Hall, 2003., Haag Stephen, Maeve Cummings, Management Information Systems, McGraw-Hill &
Pittsburg State University, 2004., Hugnes J., Leblanc B., Marley Ch., RAD, une methode pour delelopper
plus vit, InterEdition, 2006., Post G., D. Anderson, Management Information Systems, second edition,
McGraw-Hill Higher Education, 2003.

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА
Наименование на учебната дисциплина:
Цифрови интегрални технологии
Вид на обучението:
Лекции, Лабораторни Упражнения

Код: BCSE57

Семестър: 8

Часове за седмица:
Л – 2 часа, ЛУ – 2 часа

Брой кредити: 5

ЛЕКТОР:
Доц. д-р Георги Ангелов (ФЕЕТ), тел.: 965 2570, еmail: angelov@ecad.tu-sofia.bg
Технически Университет-София
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна дисциплина за
студенти от специалност “Компютърно и софтуерно инженерство” на факултет „Компютърни
системи и
технологии” (ФКСТ) на Технически Университет - София, образователноквалификационна степен “бакалавър”.
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Целта на курса е да запознае студентите с основните
етапи при проектирането и с използваните технологични процеси при производството на
съвременните свръхголеми интегрални схеми (ИС) включително със смесена структура и на
системи върху чип, на хибридните интегрални схеми и мултичипни модули и на електронни
системи, както и със средствата и методите за защита от вредното влияние на електростатичните
заряди, на електромагнитните смущаващи въздействия и на смущаващите сигнали и шумове в
захранващите вериги на свръхголемите интегрални схеми и на електронните системи, като ги
използват за решаване на инженерни задачи.
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Дисциплината включва следните основни теми: Основни
изисквания и етапи при проектирането и производството на свръхголеми монолитни интегрални
схеми и на интегрални схеми със смесена структура; Технологични процеси при производството на
CMOS субмикронни интегрални схеми; Технологични процеси при производството на хибридни
интегрални схеми и на мултичипни модули; Трасиране на междусъединения в електронни модули
и системи; Технологии за повърхностен монтаж на елементи; Електромагнитна съвместимост,
електромиграция и смущаващи въздействия в захранващите вериги на свръхголемите интегрални
схеми и на електронните системи.
ПРЕДПОСТАВКИ: Физика, Цифрова схемотехника, Анализ и синтез на логически схеми.
МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции с използване на мултимедиен проектор и на
видеопрезентации. Семинарните упражнения включват запознаване с технологичното оборудване
за повърхностен монтаж на електронни компоненти и за визуален контрол на качеството на
производствените процеси, както и с методи на проектиране на подложки за повърхностен монтаж
на компоненти, като се предвиждат посещения на производствени предприятия и представяне в
реални условия на използваните технологични процеси и оборудване.
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Две писмени текущи оценки в средата и края на
семестъра (общо 80%) и участие в семинарните упражнения (20%).
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български.
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Лекции. 2. Т.Таков, Сл.Цанова, Свръхголеми
интегрални схеми, ТУ-София, 2006. 3. К.Фильов, Т.Таков, Съвременни методи за тестване на
СГИС, ТУ-София, 2008. 4. Neil Weste, Kamran Eshraghian, Principles of CMOS VLSI Design,
Addison-Wesley Publishing, Second edition, 2001. 5. Glenn Blackwell, The Electronic Packaging, CRC
Press, 2000. 6. Mark Burns, Gordon Roberts, An Introduction to Mixed-Signal IC Test and Measurement,
Oxford University Press, 2001.

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА
Наименование на учебната дисциплина:

Код: BCSE58

Семестър:8

Вид на обучението:
Лекции, Семинарни Упражнения

Часове за седмица:
Л - 2 часа, СУ - 2 час

Брой кредити:3

Техническа безопасност

ЛЕКТОР:
проф. д-р Георги Илинчев Попов (ФКСТ), тел:9653525, email: popovg@tu-sofia.bg.
Технически университет - София,
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна дисциплина за редовни
студенти от специалност „Компютърно и софтуерно инженерство" на Факултета по компютърни
системи и управление на ТУ-София за образователно-квалификационната степен "бакалавър".
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА: Учебната дисциплина “Техническа безопасност” цели
запознаване с основните организационни и технически изисквания, норми, правила и мероприятия
за безопасен и здравословен труд; за трудовото законодателство, системата от стандарти по охрана
на труда и техническа безопасност.
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: В курса се изучават общите понятия и нормативната база
на техническата безопасност относно електробезопасност и електрозлополуки, защита от статично
и атмосферно електричество, електромагнитени излъчвания, пожарна и аварийна безопасност и др.
ПРЕДПОСТАВКИ: При изучаването на дисциплината се предполага, че студентите са придобили
основни познания по електротехника, физика, химия.
МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Изнасят се лекции с мултимедиен проектор. Семинарните
упражнения се провеждат в компютърни лаборатории под ръководството на преподавателя.
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Дисциплината завършва с изпит. Крайната
оценка се оформя въз основа на изпита с коефициент 0.8 и от семинарните упражнения с
коефициент 0.2.
ЕЗИК ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Български.
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:
 Иванов, И., П.Петров, Г. Велев, Н. Витков. Техническа безопасност., ТУ-София, 2011 г.
 Йорданова, М.И., Техническа безопасност. Варна, 2010 г
Анев Г., Стоянов Ст., Електрически системи – заземление, защити, безопасност, АВС
Техника, София, 2004.
 Анев Г. и др., Вредни действия на електричеството и защита от тях, Техника, С., 1987
 Донев Г., и др., Наръчник по безопасност и здраве при работа в предприятие, ИК Труд и
право,С, 2009 г
 Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. на МТСП за условията и реда за провеждането на
периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за
осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (обн., ДВ, бр. 102 от 2009 г.).
 Василев, Р., М. И. Йорданова,Основи на измерватерлната техника и техническа
безопасност. ТУ-Варна, 2010 г

