
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: МАТ 1026
2. Наименование на учебната дисциплина: Математически основи на информатиката
3. Вид: задължителна
4. Цикъл: първи
5. Година от обучението: втора
6. Семестър/триместър, в който се изучава: трети
7. Брой кредити: 9
8. Име на лектора: доц. д-р Еди Чакъров
9. Резултати от обучението: Студентите се запознават с основните теоретични факти и
методи за рещаване на задачи от теорията на множествата, математическата логика,
алгебрата и конкретната математика.
10.Начин на осъществяване: директно
11.Предварителни и съпътстващи изисквания: Изучаването на дисциплината предполага
добро владеене на основните знания по алгебра от средния курс, както и изучаваното в
дисциплината Линейна алгебра и аналитична геометрия.
12. Съдържание на курса: Елементи от теорията на множествата, Математическа логика,
Алгебрични структури, Полиноми, Рекурентности, Суми, Елементи от теорията на
числата, Специални числа
13. Препоръчителна или задължителна литература за четене или други образователни

ресурси / инструменти:
1. Р. Николаев Алгебра и логика, Издателство на ВСУ „Черноризец Храбър”,
2008
2. Р Николаев   Конкретна математика/Математически основи на информатиката,

Издателство на ВСУ ”Черноризец Храбър”, 2007
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.

15. Методи за оценка и критерии: Дисциплината приключва с писмен изпит по време на
сесията. На семинарите чрез изпитване и експрес-контролни се оценяват изпълне-нието на
зададената самостоятелна работа и подготовката на лекционния материал. Заедно с
планираните две контролни работи през семестъра и защитата на курсовите задачи, тези
оценки оформят текуща семестриална оценка, която се отчита с тежест 0.4 при
окончателното оценяване на изпита

16. Език на преподаване: Български
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