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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: PYT 1001
2. Наименование на курса: Избрани глави от математиката (теория на

транспортните потоци)
3. Вид на курса: задължителен
4. Цикъл: втори
5. Година на изучаване: първа
6. Семестър: първи
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора: д-р Наташа Бакларова
9. Резултати от обучението по дисциплината: като резултат от обучението по
дисциплината студентите ще придобият разширени и усъвършенствани познания в
областта на математиката, като се акцентира на приложната й страна в строителството.
10. Начин на преподаване: директно
11. Предварителни изисквания: студентите трябва да притежават основни знания и да са
получили вече необходимата теоретична и практическа подготовка по дисциплините
„Линейна алгебра и аналитична геометрия”, „Математически анализ І част” и
„Математически анализ ІІ част” в бакалавърския курс.
12. Съдържание на курса (анотация): да се формират знания относно основните понятия,
методи и приложения на аналитичните функции, редове на Фурие, теорията на частните
диференциални уравнения, теория на вероятностите и статистика в областта на пътното
строителство.
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14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: лекции, семинарни
упражнения, консултации.
15. Методи и критерии на оценяване: писмен и устен изпит. Вариантите за въпросите се
теглят индивидуално от предварително изготвени изпитни билети. Задължително се
развиват и двата въпроса. Устният изпит включва задаване на уточняващи въпроси по
писмената работа или допълнителни въпроси при необходимост от уточняване на
оценката.
Оценката от семестриалния изпит се формира както следва:
- писмен изпит 80%;
- устен изпит 20%.
16. Език на преподаване: български


