
Факултет „Международна икономика и администрация”
Катедра “Информатика и икономика ”
Професионално направление: “Информатика и компютърни науки”
Специалност: “Информатика”
Образователно-квалификационна степен: “бакалавър”

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: INF 1301
2. Наименование на учебната дисциплина: Въведение в електрониката
3. Вид: задължителна
4. Цикъл: първи
5. Година от обучението: втора
6. Семестър/триместър, в който се изучава: 3
7. Брой кредити: 4,5
8. Име на лектора: проф. д-р инж. Николай Лютов
9. Резултати от обучението: Запознаване с принципа на работа, характеристиките и

параметрите на основни електронни елементи, участващи при изграждането на
конвенционални компютърни системи и системи за управление на промишлени обекти, в
т.ч. на роботизирани устройства. Запознаване с методите за обработка на аналогови и
цифрови сигнали
10. Начин на осъществяване: директно
11. Предварителни и съпътстващи изисквания: Базови познания получени в средното
училище и познанията от дисциплината “Въведение в компютърните науки”
12. Съдържание на курса:
Запознаване с:

• принципа на работа, характеристиките и параметрите на основни електронни
елементи, участващи при изграждането на компютърни системи и системи за управление
на промишлени обекти, в т.ч. на роботизирани устройства;

• методите за обработка на аналогови и цифрови сигнали, в т.ч. различнните видове
модулация и филтриране с физически и програмни филтри.

13. Препоръчителна или задължителна литература за четене или други образователни
ресурси / инструменти:

• Марченко А. Л., Основы электроники. Учебное пособие для вузов, ДМК
Пресс,2008,

• С. Барудов, В. Илиев Б. Ников, Електроматериалознание в електротехниката и
електрониката ТУ-Варна, 2005

• Г. Ненов, Теория на сигналите, София Техника 2010
• http://electrotehnika.blog.bg/technology/2010/10/
• http://toe.stf.mrsu.ru/

14. Планирани дейности за обучение и методи на преподаване:
Лекции 5 часа на седмица,6 седмици); Консултации - 2 часа на седмица, 15 седмици;

Лабораторна работа - 2 часа на седмица,8 седмици; Проекти и изследователска работа -
изготвяне на курсова работа
15. Методи за оценка и критерии: Писмени и устни изпити: тест или писмен изпит -
формира 30% от оценката; присъствието и активната работа по време на упражнения -
формират 10% от оценката, устен изпит - формира 20% от оценката; защита на курсова
работа - формира 40%
16. Език на преподаване: Български
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