
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: INF1112
2. Наименование на учебната дисциплина: Програмиране 1 част
3. Вид: задължителна
4. Цикъл: първи
5. Година от обучението: първа
6. Семестър/триместър, в който се изучава: първи
7. Брой кредити: 6
8. Име на лектора: доц. д-р Мария Брусева
9. Резултати от обучението: Студентите ще могат самостоятелно да съставят прости алгоритми
и програми, основно за математически изчисления и др
10. Начин на осъществяване: директно
11. Предварителни и съпътстващи изисквания: Базовата подготовка на студентите трябва да се
осигури от учебните дисциплини касаещи работата с компютри,  както и знанията по
„Информатика” от средното училище
12. Съдържание на курса: Разгледани са различните езици за програмиране от високо ниво,
основните принципи на програмирането и алгоритмичния подход при проектирането на
програми. Курсът е интензивно въведение в процедурното програмиране. Излагат се
същността, принципите, методите и езиковите средства на процедурния подход в
програмирането, простите структури от данни, последователните, разклонените и цикличните
алгоритмични структури. Моделните възможности на излаганите средства и методи се
разглеждат и илюстрират на базата на програмния език С..
13. Препоръчителна или задължителна литература за четене или други образователни ресурси /
инструменти:

1.Хърбърт Шилдт, С – практически самоучител, ‘Софтпрес’, София, 2009
2.Сборник от задачи по програмиране на С++, ТехноЛогика, 2008
3.Бисерка Йовчева, Ирина Иванова, Ръководство за лабораторни упражнения по

програмиране, Унив. изд. ‘Епископ Константин Преславски’, 2007
4.Робърт Седжуик, Алгоритми на С, Части 1 - 4: Основи, структури от данни, сортиране,

търсене , ‘СофтПрес’, 2006
14. Планирани дейности за обучение и методи на преподаване: Лекции (1 час на седмица, 15
седмици). Консултации (конвенционални форми или условия за индивидуални консултации) (1
час на седмица, 15 седмици). Лабораторна работа (1 час на седмица, 15 седмици). Методи за
неприсъствено обучение (on-line консултации – перманентно през семестъра)
15. Методи за оценка и критерии: В рамките на упражненията се провежда една контролна
работа, на езика С. Дисциплината приключва с изпит. За допускане до изпит студентите триабва
успешно да защитят индивидуална курсова задача до края на семетъра. Курсовата задача
включва разработване на програма написана на езика С. Писмената част от  изпит включва
решаването на три задачи.
16. Език на преподаване: български; руски, английски

http://www.mobilis.bg/articles/by_field/306282
http://www.mobilis.bg/articles/by_field/306283

