
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 1071
2. Наименование на учебната дисциплина: Структури от данни и алгорими
3. Вид: задължителна
4. Цикъл: първи
5. Година от обучението: трета
6. Семестър/триместър, в който се изучава: пети
7. Брой кредити: 6
8. Име на лектора: доц. д-р Галина Момчева
9. Резултати от обучението: студентите изучават основни понятия от алгоритмите и
структурите от данни и придобиват умения по създаване и оценка на алгоритмични
реения. За целта те решават задачи за проектиране на алгоритмично решение, като
реализират, оценяват, сравняват и тестват свои и чужди алгоритмични решения
10.Начин на осъществяване: директно
11.Предварителни и съпътстващи изисквания: Обучението по дисциплината Структури от
данни и алгоритми изисква познания по програмиране, които са придобити в предходните
семестри по дисциплините Програмиране 1, Програмиране 2, Техники на програмиране,
Практикум програмни езици и ООП с Java
12.Съдържание на курса: Алгоритми. Структури от данни. Търсене и сортиране.
Комбинаторни алгоритми. Стек. Опашка. Приоритетна опашка. Рекурсия. Дървета. Графи.
Евристики
13.Препоръчителна или задължителна литература за четене или други образователни
ресурси / инструменти: :
- Азълов, П., Обектно-ориентирано програмиране - структури от данни и STL, Сиела, 2007
- Наков П., Основи на компютърните алгоритми, Top Team Co.,София, 2005
- Седжуик, Р. Алгоритми на С, Части 1 - 4, СофтПрес, 2006
- Cormen, T. Leiserson, Rivest, Stein, Introduction to Algorithms, MIT Press, 2009
- Goodrich, Tamassia, Goldwasser, Data Structures and Algorithms in Python, Wiley, 2013
- Levitin, А. Introduction to the Design and Analysis of Algorithms, Pearson, 2012 Levitin, А.
Introduction to the Design and Analysis of Algorithms, Pearson, 2012
- McMillan, M. Data Structures & Algorithms with JavaScript, O'Reilly Media, 2014
- Sherrod A., Data Structures and Algorithms for Game Developers, Charles Rivers Media, 2007
- Skiena, S. The Algorithm Design Manual, Springer, 2008
14.Планирани дейности за обучение и методи на преподаване: Лекции (2 часа на седмица,
15 седмици). Консултации (1 час на седмица, 15 седмици). Лабораторна работа (2 часа на
седмица, 15 седмици).
15.Методи за оценка и критерии: Финалният изпит е със защита на курсов проект и
решаване на задачи.

Курсовият проект се избира от студентите по двойки или тройки, в зависимост от
интересите им след консултация с преподавателя.

Защитата на курсовият проект е публична
По време на изпита на студентите се дават 6 задачи, от които те избират да решават

три. Задачите са за: множества, комбинаторика, стекове/опашки, рекурсия, дървета и
графи
16.Език на преподаване: Български
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