
 
 
Факултет: МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА И АДМИНИСТРАЦИЯ 
Катедра: „ИНФОРМАТИКА” 
Професионално направление: ИНФОРМАТИКА И КОМПЮТЪРНИ НАУКИ 
Специалност: ИНФОРМАТИКА 
Магистърска програма: Web диазйн 
Образователно-квалификационна степен: МАГИСТЪР 
  

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС  
 

 1. Наименование на курса: Компютърни мрежи и комуникации 
 2. Код на курса: INF 1048 
 3. Вид на курса: приравнителен  
 4. Ниво: магистър 

5. Година на изучаване: първа 
6. Семестър: приравнителен 

 7. Брой кредити: 6 
 8. Име на лектора: проф. д-р Теодора Бакърджиева 
      9. Резултати от обучението за дисциплината: Студентите получават знания в областта 
на локалните и глобални мрежи, OSI модел, мрежови протоколи и архитектури, 
администриране и поддръжка на мрежи. 
 10.Начин на преподаване: директно  
      11.Предварителни изисквания: В дисциплината се включват познания от областта на 
общата информатика, изучавана в I и II семестър през първата учебна година, където се 
разглеждат общите въпроси за мрежите и приложната математика. Необходимото въведение 
включва обща информация за мрежовите компоненти и мрежовите операционни системи. 
12. Съдържание на курса (анотация):  Целта на основните теми е запознаване на студентите 
с хардуерните и софтуерни компоненти на мрежите, видове мрежи........локални и глобални 
мрежи, с OSI модел, мрежови протоколи и архитектури, администриране и поддръжка. 
Провеждат се практикуми  в реална среда. Целта на практическата част е създаване на 
умения за самостоятелно конструиране на мрежа. 
 13. Библиография: 
https://eschool.vfu.bg/course/view.php?id=6 
Бакърджиева, Т. Електронен бизнес – технологии и мрежи, ВСУ „Черноризец   Храбър” 
университетско издателство, 2006, 331 стр. 
http://techs-mobile.blogspot.com/2010/07/blog-post.html 
http://compnetworking.about.com/od/basicnetworkingconcepts/, 2011 г. 
http://www.hitmill.com/computers/networking.html, 2011 г.  
http://www.networkcomputing.com/, 2011 г. 

14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: предоставят се специално 
подготвени електронни уеб базирани учебни ресурси; провеждат се дискусии по 
разработване на курсовия проект индивидуално с всеки за да се постигне дълбочина и 
конкретност на изследването. 
     15. Методи и критерии на оценяване: Оценяването е на база активност на студентите в 
периода на целия семестър. Предоставя се възможност на студентите да презентират 
разработки по избрана от тях тема от конспекта пред аудитория. Текущото оценяване 
определя 20% от общата оценка от изпита. Цялостната оценка се оформя и от подготовка на 
курсов проект. Защитата на курсовия проект дава 40% и накрая се провежда тест, който 
определя 40% от общата оценка.  
 16. Език на преподаване: български 
 17. Практика: курсов проект 
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