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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: MAT 2002
2. Наименование на учебната дисциплина: Математика
3. Вид: задължителен
4. Цикъл: втори
5. Година от обучението: първа
6. Семестър, в който се изучава: първи
7. Брой кредити: 6
8. Име на лектора: доц.д-р Здравко Славов
9. Резултати от обучението: Студентите придобиват знания и умения в областта на

линейната алгебра, аналитичната геометрия, диференциалното и интегрално
смятане, както и решаване на някои видове диференциални уравнения.

10. Начин на осъществяване: директно преподаване
11. Предварителни и съпътстващи изисквания: Изучаването на дисциплината

предполага добро познаване на гимназиалния курс по математика, задължителен за
всички средни училища в България.

12. Съдържание на курса В учебнея курс се изясняват основните математически
категории и раздели, ката ленейна алгебра, аналитична геометрия, диференциално
сятане, интегрално смятане и елементи на диференциалните уравнения. Отделя се
внимание на приложните аспекти на преподаваните теми.

13. Препоръчителна или задължителна литература за четене или други образователни
ресурси / инструменти: Студентите могат да ползват в самостоятелната си работа
всеки един от многото учебници, издания на различни наши университети,
съдържащи включените раздели. Като основни може да се ползват учебниците:
Линейна алгебра-Първа част, Аналитична геометрия и  Математически анализ-
първа част на доц. Р. Николаев и Висша математика на доц. И. Янчев.

14. Планирани дейности за обучение и методи на преподаване: Аудиторното обучение
е по класическия метод-материалът се излага на лекциите, като ударението се
поставя върху изясняването на новите понятия и твърдения и основните типове
задачи, които се затвърждават на груповите семинари. След всеки семинар на
студентите се дават задачи за самостоятелна работа.

15. Методи за оценка и критерии: Аудиторното обучение се извършва по класическия
метод - материалът се излага на лекциите, като ударението се поставя върху
изясняването на новите понятия и твърдения и основните типове задачи, които се
затвърждават на груповите семинари. След всеки семинар на студентите се дават
задачи за самостоятелна работа.

16. Език на преподаване: български


