
ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на учебната 

дисциплина: 

Обектно-ориентирано програмиране  

Код: BMBIS17  Семестър: III  

Вид на обучението: 

Лекции и лабораторни упражнения 

Часове за седмица: 

Л-2, 

ЛУ-2  

Брой кредити: 6  

  

 

ЛЕКТОР: 

Гл. ас. д-р Марияна Димитрова Маноева , тел.: +359 2 965 2056 , e-mail: manoeva@tu-

sofia.bg Технически Университет – София  

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: задължителна 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: разширят и задълбочат основните си 

познания по програмиране, чрез  запознаване с  методологията и основните принципи 

на обектно ориентираното програмиране -  капсулация на данните, йерархия, 

наследяване, полиморфизъм, да се запознават с инструменталните средствата на  

обектно-ориентирания програмен език Java и да придобият практически умения за 

самостоятелно разработване на  актуални програмни системи с обектно-ориентиран 

език.   

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Дисциплината  е задължителна в учебния план 

на настоящата специалност. Знанията и уменията по Обектно-ориентирано 

програмиране ще бъдат използвани в последващите курсове „Бизнес информационни 

системи“ и Интернет приложения в бизнеса I и II „Мобилни приложения в бизнеса“. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Знания и умения придобити във фундаменталния курс "Увод в 

програмирането". 

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции с използване на лаптоп и мултимедиен 

проектор и лабораторни упражнения базирани на език за обектно-ориентирано  

програмиране Java. По време на лабораторните упражнения практически се 

илюстрират, реализират и анализират принципите на обектно-ориентираното 

програмиране чрез различни примерни програмни решения, след което се прилагат при 

изпълнението на самостоятелни задачи. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Постигането на поставената цел на 

обучението по учебната дисциплина се контролира чрез две  контролни по време на 

лабораторната работа през семестъра и  изпит. Крайната оценка се формира по точкова 

система като сума от точките, събрани през семестъра и по време на заключителния 

изпитен тест. Контролните работи  през семестъра носят максимално 40  точки, а 

изпитният тест - максимално 60 точки. Максимално възможният сбор от точки е  100. 

При резултати, превишаващи 80 % от максималния брой точки се получава отлична 

оценка, а при резултати по-ниски от 50 % от максималния – слаба оценка Изпитът е 

писмен и се провежда под формата на тест, който включва писмено решаване на 

задачи.   

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:  
[1] Алексей Василев, Програмиране с Java™ SE 8 - основи на езика в примери, 2016, 

Асеневци 

[2] Шийлд, Х., Java 2 – ръководство за програмиста, 2007, СофтПрес 

[3] Брус Екел, Да мислим на Java, 2001, Софт Прес. 



 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на учебната 

дисциплина: 

Бизнес икономика  

Код: BMBIS18  Семестър: III  

Вид на обучението: 

Лекции и семинарни упражнения 

Часове за седмица: 

Л-2, 

СУ-2  

Брой кредити: 6  

  

 

ЛЕКТОР: 

Гл. ас. д-р Анка Иванова Цветанова , тел.: +359 2 965 3513 , e-mail: a.cwetanova@tu-

sofia.bg Технически Университет – София  

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна 

дисциплина за студентите от специалност “Мениджмънт и бизнес информационни 

системи” на Стопански факултет, образователно-квалификационна степен “бакалавър”. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Тематично курсът е насочен към 

формиране на знания за функционирането на  бизнес организацията в пазарни условия. 

Те ще позволят на студентите бързо и компетентно да решават въпроси свързани с 

управлението на бизнес организациите. Студентите ще могат да разбират основните 

икономически механизми, проявяващи се във фирмата. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми: бизнес организациите – 

основен субект на стопанската дейност; ресурси на бизнес организацията; дълготрайни 

и краткотрайни активи; инвестиции, методи за оценка; производствена програма и 

производствен капацитет; разходи и цени на продукцията; реализация на продукцията; 

приходи, финанси и финансов анализ.  

ПРЕДПОСТАВКИ: Необходими са знания по Право 1 (Индустриално 

законодателство) 

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции, изнасяни с помощта на  преносим компютър и 

мултимедиен прожектор, чрез които на екран се проектират структурата на лекцията, 

най-съществени определения, таблици, фигури, графики и формули и семинарни 

упражнения. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Изпит, семестриално оценяване и 

извън аудиторно оценяване. Изпитът е писмен и включва две теми, избрани по случаен 

принцип. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български  

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:  
1. ВЕЛЕВ, М., ДИМИТРОВ, Й., ЦВЕТАНОВА, А., ВЕЛЕВА, С., Икономика на индустриалното 

предприятие, Софттрейд, 2017. 

2. ВЕЛЕВ, М., МАРИНОВ, Г., ГЕРАСКОВА,О., Икономика и конкуренто-способност на 

предприемаческата дейност, „Информаинтелект”,  С., 2009  

3. ГЕОРГИЕВ, И., и др., Икономика на предприятието, Изд.УНСС, С., 2011 

4. Шопов Д., и колектив, Управление на човешките ресурси- част втора, София 2003, Тракия-М, ISBN 

954-8401-16-9 

5. Gillespie, A., Business Economics, Oxford University Press, 2010; 

6. Piketty, T., Capital in the Twenty-First Century, Harvard Collage, USA, 2014; 

7. Thomas, C., S. Charles Maurice, Managerial Economics: Foundations of Business Analysis and Strategy 

(McGraw-Hill Economics), Foundation of business analyses and strategy, Eleventh edition, USA, 2012. 

mailto:a.cwetanova@tu-sofia.bg
mailto:a.cwetanova@tu-sofia.bg


 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на учебната 

дисциплина: 

Интегрирани ИТ приложения в 

бизнеса  

Код: BMBIS19  Семестър: III  

Вид на обучението: 

Лекции, лабораторни упражнения и 

курсова работа 

Часове за седмица: 

Л-2, ЛУ-2  

Брой кредити: 6  

  

 

ЛЕКТОР: 

Доц. д-р Малинка Иванова,                        доц. д-р Румяна Илиева , тел.: +359 898630983 

e-mail: m_ivanova@tu-sofia.bg           и            rilieva@tu-sofia.bg 

 Технически Университет – София  

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Интегрирани ИТ 

приложения в бизнеса е задължителен учебен курс от бакалавърската програма на 

специалността “Мениджмънт и бизнес информационни системи” на Стопански 

Факултет, ТУ-София, образователно-квалификационна степен “бакалавър”. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Целта на учебната дисциплина е да осигури 

знания и умения на студентите относно използването на принципите за информационно 

осигуряване на административното обслужване в бизнес сферата, информационно-

комуникационните характеристики на  компютризираните услуги, основните 

инструменти за оперативна обработка и обобщаване на бизнес-управленската 

информация. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Материалът по дисциплината е разпределен в 

три основни модула: Информационно осигуряване на бизнеса; Моделиране, формална 

и логическа обработка на текстова и графична бизнес-управленска информация; 

Интегриране, агрегиране и обобщаване на бизнес-управленска информация. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Бизнес ИТ и Бизнес информационни системи. 

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции с използване на слайдове, лабораторни 

упражнения по методични указания и компютърни задачи. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Текуща оценка, формирана от пет 

съставки: три ключови контролни теста, оценка от лабораторните упражнения и от 

курсова задача, всяка с коефициент на тежест 0,2. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: [1] Голешевска, В., Р. Илиева, Обзор върху методите за 

измерване на динамичната адаптивност на съвременни организационни структури. НИ на НТСМ, год. 

ХXII, бр. 4/153: XХІII MНТК „АДП-2014”, 2014; [2] Цанкова, Р., О. Маринов, С. Георгиева, С. Недева. 

ИКТ в преп. ТУ-София, 2013; [3] Илиева, Р. Информационно осигуряване на съвременните изследвания 

при електронния мениджмънт. НИ на НТСМ, год. ХХ, бр. 9/138, 2012; [4] Tsankova, R., O. Marinov. 

Impact of ICT on Administrative Management Processes. Proc. of the 7th International Scientific Conference "e-

Governance", TU–Sofia, 2015; [5] Ilieva, R., D. Gashurova. Methodical Aspects for Measuring Customers‘ 

Satisfaction of eServices in Automated CRM Systems. KSI Transactions, Vol.8, Num.4, Dec. 2015; [6] Илиева, 

Р. Електронно обслужване в публичната администрация, Изд. ТУ, София, 2018; [7] Weske, M. Business 

Process Management: Concepts, Languages, Architectures, 2nd ed., Springer, 2012; [8] Laudon K., J. Laudon 

(2013), Management Information Systems: Managing the Digital Firm (13th Edition), Pearson Prentice Hill 

Intnl; [9] Oded Goldreich, Foundations of Cryptography v1: Basic Tools, Cambridge University Press, 2008; 

[10] Jonathan Katz, Yehuda Lindell, Introduction to Modern Cryptography, Second Edition, Chapman and 

Hall/CRC,  2014.  

mailto:m_ivanova@tu-sofia.bg
mailto:rilieva@tu-sofia.bg


ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на дисциплината: 

Количествени методи в 

мениджмънта 

Код: BMBIS20 Семестър: III 

Вид на обучението: Лекции, 

семинарни и лабораторни 

упражнения 

Часове за седмица: 

Л–2 часа, СУ– 1 часа, 

ЛУ– 1 час 

Брой кредити: 6 

 

ЛЕКТОР:   
Доц. д-р Методи Георгиев  (ФА),  тел: 965-2340, e-mail: georgievmg@tu-sofia.bg 

Технически Университет-София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: 

Задължителна дисциплина за редовни студенти по специалността „Мениджмънт и 

бизнес информационни системи“ в Стопански факултет, ТУ-София, за образователно-

квалификационна степен “бакалавър”. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: 

Целта на учебната дисциплина е студентите да се запознаят с методи за създаване 

на математични модели в областта на мениджмънта и на алгоритмите за техният 

анализ, оценка и оптимизация, както и да прилагат придобитите знания в реални 

ситуации на мениджмънта. Основен акцент в курса са  количествените оценки, на 

които се базират мениджърските решения, сравняването на алтернативите и на 

методите за избор на стратегии в мениджмънта. Студентите ще се запознаят със 

софтуерни решения за решаване на различни задачи в мениджмънта.. 

В края на обучението си студентът ще: 

 придобие знания и умения в областта на количествените методи в мениджмънта; 

 може самостоятелно да решава задачи за вземане на управленски решения; 

 може да създава и анализира алгоритми в областта на количествените методи в 

мениджмънта; 

 може да класифицира и анализа ситуации, които са  свързани с управление на 

индустриални и неиндустриални обекти 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: 
Изучават се математически методи за оценка на вземане на решение при решаване на 

мениджърски задачи, както в индустриални системи, така и в непроизводствената 

сфера (финанси, обслужване, услуги и други) 

ПРЕДПОСТАВКИ: 

Предварителни познания по дисциплините: Математика, Статистика, Теория на 

вероятностите, Изследване на операциите 

МЕТОДИ ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: 

Лекциите се изнасят с традиционни и допълнителни нагледни средства и семинарни 

упражнения, в които студентите решават задачи под ръководството на асистент. 

Лабораторните упражнения се превеждат с подходящ софтуер. 

МЕТОДИ ЗА ИЗПИТВАНЕ: Писмен изпит. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:  
Сапунджиев, Г. (2008), Оптимизация на системи, София, изд. Технически университет.  Сапунджиев, Г. (2003), 

Стратегическо управление при конфликт и коалиция, София, изд. Технически университет Сапунджиев , Г., М. 

Георгиев (2008),  Ръководство за лабораторни упражнения по вземане на решения в системите за управление, София, 

Изд. Технически университет-София; Тенекеджиев, К. (2010),  Вземане на решения, Варна, изд. на Технически 

Университет Варна. Карданская  (2003), Основы принятия управленских решений, Москва, Изд. Руская деловая 

литература, 2003.French, S. (2007), Decision Theory: An Introduction to the Matematics of Racionality, New Yorkq 

J.Wiley, 2007 

mailto:georgievmg@tu-sofia.bg


ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на учебната 

дисциплина: 

Интернет приложения в бизнеса 1 

Код: BMBIS21  Семестър: III 

Вид на обучението: 

Лекции и лабораторни упражнения 

Часове за седмица: 

 Л-2 

ЛУ-2  

Брой кредити: 6  

  

 

ЛЕКТОР: 

доц. д-р Орлин Маринов , тел.: +359 2 965 32 43 , e-mail: o.marinov@tu-sofia.bg 

 Технически Университет – София  

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: "Интернет приложения в 

бизнеса 1" е задължителен фундаментален учебен курс от бакалавърската програма на 

специалността “Мениджмънт и бизнес информационни системи” на Стопански 

Факултет при ТУ-София. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Целта на учебната дисциплина е 

студентите да изучат и да могат да прилагат подходите, методите и средства з 

въвеждане, обработка и получаване на бизнес и административната информация в 

глобалната компютърна мрежа Интернет и в съответствие със своите потребности и 

интереси да придобиват нови знания и възможности в тази предметна област. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Дисциплината "Интернет приложения в 

бизнеса 1" е основна дисциплина за студентите от специалност "Мениджмънт и бизнес 

информационни технологии". Разглеждат се въпроси, свързани със същността и 

основните задачи на ПА. 

ПРЕДПОСТАВКИ: ”Бизнес информационни технологии”, „Основи на 

програмирането” и др. 

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекциите се провеждат с помощта на бимер и 

шрайбпроектор, чрез които на екран се проектират структурата на лекцията, най-

съществени определения, таблици, фигури, графики и формули. В лабораторните 

упражнения студентите предварително изучават теоретичната част. Всяко упражнение 

завършва с компютърна самостоятелна задача за проверка на наученото от 

упражнението. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Постигането на поставената цел на 

обучението се контролира чрез текуща оценка. Оценката се формира на база получени 

точки от: контролна работа, самостоятелна работа и изпълнението на студентските 

задължения през семестъра. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ:Български  

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: [1] Илиев Г., Атамян, Д. Мрежи за данни и 

интернет комуникации. Нови знания, 2009.[2] Комър Б. TCP/IP. Мрежи и 

администриране, ИнфоДар, 1999.[3] Макдоналд М. Създаване на уеб сайт. Зест Прес. 

София, 2011.[4] Препернау Д., Кокс, Д. Microsoft Windows Vista, Step by Step, 

СофтПрес, София, 2007 [5] Семерджиев, Цв. Сигурност и защита на информацията. 

Софтрейд, 2012.[6] Стобърт, С. Парсънс, Д. Динамични уеб приложения за бази данни с 

PHP и MySQL. DuoDesign. София, 2010.[7] Цанкова, Р.(2008). Информационни 

технологии в публичната администрация. Издателство на ТУ-София. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

Наименование на учебната 
дисциплина: 
ЧУЖД ЕЗИК 

Код: BMBIS22 Семестър: III 

Вид на обучението 
Семинарни упражнения 

Часове за седмица 
СУ-2 

Брой кредити: 0 

ЛЕКТОРИ: английски език - ст.пр. Весела Френгова – тел. 965 31 62, v_frengova@tu-sofia.bg, 
немски език - ст.пр. Веселин Вапорджиев – тел. 965 31 78, vapordjiev@ tu-sofia.bg ,  руски език 

- ст.пр. Ангелина Радева – тел. 965 31 62, angelina.radeva@gmail.com , френски език - ст.пр. 
Светлана Даскалова – тел. 965 31 64, s_daskalova @tu-sofia.bg.; Технически университет – 

София, 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна 
дисциплина за редовните студенти от специалността  „Мениджмънт и бизнес информационни 
системи“ на Стопански факултет  на ТУ – София за образователна степен “бакалавър”. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Целта на обучението по чужд език е да се улеснят 
студентите в ползването на научна литература и специализирани текстове, както и в развитието на 
тяхната говорна компетентност, за да проявят подобаващо за конкретна ситуация поведение като 
прилагат ефективни компенсаторни стратегии за преодоляването на възникнали комуникативни 
проблеми. Допълнителните знания и практическия опит в специализирани езикови умения целят 
успешното участие на студентите в международни научни конференции и форуми, специализации 
по линия на международния образователен обмен и програми на ЕС, както и на двустранни 

споразумения с други партниращи университети. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Студентите се обучават по гъвкава модулна система, 
съобразена с установените чрез входен тест 3 нива на владеене на съответния език. Програмата над-
гражда и обогатява усвоения минимум езикови знания от средното училище с характерни за спе-
циалността категории, понятия и лексика. Чрез оригинални учебни материали се задълбочават 
познанията на студентите по граматика, синтаксис и словообразуване, фразеология и специали-
зирана терминология. Обучението по чужд език изгражда комуникативни умения и компетентност, 
позволяващи на студентите да общуват пълноценно в реални житейски и професионални ситуации. 
Затвърждават се четирите езикови умения (слушане, четене, говорене и писане), целящи 
адекватното слухово и зрително възприемане на информация, поднесена на чужд език, както и 
активната способност да се реагира в съответствие със стилистиката и нормите за междукултурно 
общуване. Пропорцията общ : специализиран език е 1 : 2.  

ПРЕДПОСТАВКИ: Обучението предполага входно ниво, изискващо основни познания по 
езика и елементарна граматика, съчетани с усвоен елементарен речников материал, преподаван 
в гимназиите и техникумите. 

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: При подбора и структурирането на учебното съдържание се 
използва интегриран теоретично – практически комуникативен подход, съобразен с 
функционалните потребности на студентите да използват езика в общокултурна и 
професионална среда. Използват се интерактивни методи като дискусии, обсъждане на казуси, 
ролеви игри, презентации и индивидуални проекти по тема (при текущи консултации с 
преподавател), компютърни тестове по граматика и лексика по нива и превод на научно – 
техническа литература по специалността.  

МЕТОД ЗА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Освен текуща оценка, формирана от 
участието, презентациите и писмените тестове по време на семестрите, се използват 
международно признати в ЕС, стандартизирани изходни тестове по нива, за да се прецени 
повишеното качество на придобитите знания. Две контролни за периода на обучение през 
семестъра (80%), активно участие в семинарни упражнения и самостоятелна изява (20%). 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Английски, немски, френски, руски. 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: Изработени са помагала по европейски проекти и в 

сътрудничество с Британски съвет и Гьоте Институт в областта на специализираното чуждоезиково обучение за научни и 
бизнес цели. Ползват се наличните ресурси на богатите библиотечни центрове на английски, френски и немски език, както 
и предоставени оригинални софтуерни програми за чуждоезиково обучение. 



 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 
 

Наименование на 

учебната дисциплина 

Физическа култура 

Код:  BMBIS23 Семестър: ІІІ 

Вид на обучението: 

Семинарни  упражнения 

Часове за седмица: 

СУ- 4  

 

Брой кредити: 0 

 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ: ст.пр. д-р Велизар Васков Лозанов; ст.пр. Валери Георгиев 

Пелтеков; ст.пр. Румяна Николова Ветова; ст.пр. Александър Александров 

Александров; ст.пр. д-р Ася Кръстева Църова – Василева; ст.пр. Красимира Стоянова 

Иванова-Кунзова; ст.пр. Тодор Иванов Стефанов; ст.пр. Георги Димитров Палазов; 

ст.пр. Янита Димитрова Райкова; ст.пр. Вихрен Петров Пейчев; ст.пр. Румяна 

Георгиева Ташева; ст.пр. Мариана Владимирова Томова; ст.пр. Иван Георгиев Иванов; 

ст.пр. д-р Капка Константинова Василева; ст.пр. Петя Йорданова Арбова; ст.пр. д-р 

Милена Милкова Лазарова; ст.пр. Валентин Валентинов Велев; ст.пр. Димитър Иванов 

Димов; ст.пр. д-р Мая Борисова Чипева; преп. Дойчин Николаев Ангелов; преп. Милчо 

Събев Узунов; преп. д-р Добринка Васкова Шаламанова; преп. д-р Георги Александров 

Божков   

Технически университет – София,  ДФВС, Секция “Индивидуални спортове и 

спортни игри”  и Секция “Водни и планински спортове” 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНАТА ПРОГРАМА: Задължителна 

дисциплина за редовните студенти от всички специалности на ТУ-София за 

образователната степен “Бакалавър”. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Целта на обучението по физическа култура 

е чрез методите и средствата на физическото възпитание да се повиши физическата 

дееспособност на студентите. Допълнителните спортни умения по съответния вид 

спорт целят да създадат трайни навици за самостоятелни занимания по физическа 

култура. Изявените спортисти да защитят честта и престижа на ТУ-София в спортни 

състезания. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Студентите се обучават по гъвкава модулна 

система, съобразена с техните възможности и желания /избор на спорт/. Програмите 

позволяват усъвършенстване на уменията от средното образование и начално обучение 

по избрания спорт. Студентите получават и задълбочени познания по съответния спорт. 

Спортният комплекс на ТУ позволява да се провеждат много видове спорт. Заедно със 

спортовете практикувани извън спортния комплекс, студентите се обучават и 

усъвършенстват по 19 вида спорт. 

МЕТОДИ  ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: При структурирането на учебното съдържание се 

използва практически комуникативен подход съобразен с функционалните и физически 

възможности на студентите. Модулният принцип позволява усвояване на спортни 

умения в дадения спорт. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Провеждат се тестове за физическа 

дееспособност. Тестове за уменията и двигателните навици по вида спорт. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: Методически помагала и правилници по 

избрания спорт 

 



ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на учебната 

дисциплина: 

Мениджмънт  

Код: BMBIS24  Семестър: IV  

Вид на обучението: 

Лекции, семинарни и лабораторни 

упражнения 

Часове за седмица: 

Л-2, СУ-1 ЛУ-1  

Брой кредити: 6  

  

 

ЛЕКТОР: 

Доц. д-р Гергана Христова Христова , тел.: +359 2 965 2259 , e-mail: hristova_g@tu-

sofia.bg 

 Технически Университет – София  

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна дисциплина за 

редовни и задочни студенти от специалност “Мениджмънт и бизнес информационни 

системи” на Стопански Факултет, ТУ – София за образователно-квалификационна 

степен “бакалавър”. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Учебната дисциплина “Мениджмънт” има 

за цел да даде на студентите от бакалавърската образователно-квалификационна степен 

базови знания в областта на мениджмънта на индустриалните организации. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Учебното съдържание се фокусира върху 

въпросите за същността на бизнесорганизациите и тяхната вътрешна и външна среда. 

Разглежда се развитието на управленската теория и интегрирането на класическите 

мениджърски идеи в съвременния мениджмънт, основните управленски функции 

(планиране, организиране, контролиране и ръководене) и процесите на вземане на 

решение и управленски комуникации. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Използват се знанията получени по теория на пазарното 

стопанство, икономика на предприятието, маркетинг, инженеринг и други икономико-

мениджърски дисциплини от учебния план. 

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекциите включват теоретичен материал и беседване 

със студентите по задавани от тях въпроси, както и използване на примери от 

мениджърската практиката на индустриалните и бизнес организациите. Лекциите се 

онагледява чрез използването на слайдове. В упражненията се провежда събеседване 

въз основа на учебни тестове и разработване на казуси с приложен характер. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Писмен изпит (писмен тест) през 

изпитната сесия. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български  

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:  
[1] Ганчев, П., Организационен мениджмънт, Издателство „СОФТТРЕЙД” София, 2013 

[2] . Ганчев, П., Основи на мениджмънта, Издателство „СОФТТРЕЙД” София, 2008 

[3] Ганчев, П., Христова, Г., Ръководство по „Организационен мениджмънт”, 

Издателство „СОФТТРЕЙД” София, 2013 

[4] Мескон, М., Алберт, М., Хедоури, Ф., Основы мениджмента, Дело, Москва, 1992 

[5] Daft, R., Management, Kindle Edition, USA, 2010 

[6] Druker, P., Management, Prentice Hall International Editions, USA, 2009 

[7] Cole, G. A., Management, Theory and Practice, DP Publishing Ltd. L., 2011 

[8] Burrow, J., Kleindl., B., Business Management, South-Western; 13 edition, 2013 
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ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на учебната 

дисциплина: 

Електроника и електронни системи  

Код: BMBIS25  Семестър: IV  

Вид на обучението: 

Лекции и лабораторни упражнения 

Часове за седмица: 

Л-2, 

ЛУ-2  

Брой кредити: 6  

  

 

ЛЕКТОР: 

Доц. д-р Николай Любославов Хинов , тел.: +359 2 965 2569 , e-mail: hinov@tu-sofia.bg 

 Технически Университет – София  

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителен учебен курс 

от бакалавърския учебен план на специалността “Мениджмънт и бизнес 

информационни системи” 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Студентите да бъдат запознати с основните 

принципи и закони на електротехниката и електрониката и на тяхна база със 

структурата и принципите на изграждане на съвременни електронни системи, със 

съображенията за техния избор,  проектиране и практическа реализация. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: В рамките на курса се разглеждат: основите 

зависимости описващи електрическите вериги за постоянен и променлив ток; 

електронните и полупроводникови елементи; електрически машини и апарати; 

електронните системи с различно предназначение и приложения . Основната цел на 

дисциплината е студентите да бъдат запознати с основните принципи и закони на 

електротехниката и електрониката и на тяхна база със структурата и принципите на 

изграждане на съвременни електронни системи, със съображенията за техния избор,  

проектиране и практическа реализация. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Необходими са знания по: висша математика и физика. 

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции, изнасяни с помощта на нагледни материали. 

Лабораторни упражнения, изпълнявани по материали и задания, изготвени от 

преподавателя и протоколи, изработвани от студентите и проверявани от водещия на 

упражненията. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Оценка от лабораторните 

упражнения, с 30 % тежест и оценка от писмен изпит с 70 % тежест в окончателната 

оценка по предмета. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български  

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:  
[1] Thomas L.  Floyd    David L. Buchla, Electronics Fundamentals Circuits, Devices and 

Applications, Eighth Edition, Pearson Education Limited, 2014, ISBN 10: 1-292-02568-9. 

[2] Dale R. Patrick, Stephen W. Fardo, Electricity and Electronics Fundamentals, 2nd Edition, 

Fairmont Press, 2008, ISBN 0-88173-601-5. 

[3] Стефанов, Н. Й., Токозахранващи устройства, С, Техника, 1999. 

[4] Димитър Пенев, Електротехника и електроника, Издателство "Просвета", 2003, 

ISBN: 954-01-1462-4. 

[5] Lawrence M. Thompson, Basic Electricity and Electronics for Control - Fundamentals and 

Applications, 3rd Edition, ISA—Instrumentation, Systems, and Automation Society, 2006, 

ISBN-13:978-1-55617-988-4. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на учебната 

дисциплина: 

Индустриален инженеринг  

Код: BMBIS26  Семестър: IV  

Вид на обучението: 

Лекции и лабораторни упражнения, 

курсова работа 

Часове за седмица: 

Л-2, 

ЛУ-2  

Брой кредити: 6  

  

 

ЛЕКТОР: 

Доц. д-р Татяна Кирилова Лефтерова , тел.: +359 2 965 3733 , e-mail: tlefter@tu-sofia.bg 

 Технически Университет – София  

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: "Индустриален инженеринг" 

(ИИ) е задължителна учебна дисциплина за студентите от специалност “Мениджмънт и 

бизнес информационни системи”, СФ, ТУ-София, образователно-квалификационна 

степен “бакалавър”. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Дисциплината има за цел да даде знания на 

студентите от специалност “Мениджмънт и бизнес информационни системи” в 

областта на организацията на производството в индустриалното предприятие и 

проектирането на сложни интегрирани системи от хора и други видове ресурси. 

Предвидено е разработване на курсова работа с цел практическото осмисляне и 

приложение на теоретичните постановки. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Изяснява се същността, целта и задачите на 

ИИ. Разглежда се изборът на местоположение на индустриалното предприятие (ИП). 

Особено внимание се отделя на разработване на планове на разположение на корпусите 

и на производствените звена на ИП. Разглеждат се основните елементи и структурата 

на производствения процес, основните принципи на организирането му  в 

пространството и във времето. Изучава се същността и определянето на типа на 

производство. Изясняват се различните форми на организация на производствения 

процес в пространството и във времето. Изучава се същността и определянето на 

незавършеното производство. Изясняват се изходните данни и методическата 

последователност при проектиране на производствени участъци и линии.  

ПРЕДПОСТАВКИ: Основи на инженерното проектиране, Бизнес икономика и 

Мениджмънт. 

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции с използване на преносим компютър и мулти-

медиен прожектор. Лабораторни упражнения, следващи непосредствено лекционния 

материал, като за част от тях се използват специално разработени програмни продукти 

и се решават примери от практиката. За всяко лабораторно упражнение е предвиден 

входящ тест, а след приключване на тематичен цикъл и изходящ тест. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Изпит, оценката се формира от три 

съставки: писмен изпитен тест с коефициент на тежест 0,60; курсова работа - 0,20 и 

семестриален контрол - 0,20. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български.  

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: [1] Даков, И. С. Организация на производствени и 

операционни системи. С., ИК,ТУ-София, 2014. [2] Лефтерова,Т.К. Ръководство за упражнения по 

“Инженеринг 2, „СОФТТРЕЙД”, ISBN 978-954-334-085-9, 2009; [3] Hodson,W.K., Maynard’s industrial 

engineering handbook. 5th ed., Graw-Hill-,Inc.,2002; [4] Tompkins, J.A., White, J.A., Bozer, Y.A., Frazelle, 

E.H. at all, Facilities planing, 5th Edition, John Wiley and Sons, Inc., ISBN 0-471-00252-6, 2010. 

mailto:tlefter@tu-sofia.bg


ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на учебната 

дисциплина: 

Интернет приложения в бизнеса 2 

Код: BMBIS27  Семестър: IV 

Вид на обучението: 

Лекции и лабораторни упражнения, 

курсова работа 

Часове за седмица: 

 Л-2 

ЛУ-2  

Брой кредити: 6  

  

 

ЛЕКТОР: доц. д-р Орлин Маринов , тел.: +359 2 965 32 43 , e-mail: o.marinov@tu-

sofia.bg  Технически Университет – София  

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Интернет приложения в 

бизнеса 2 е задължителен фундаментален учебен курс от бакалавърската програма на 

специалността “Мениджмънт и бизнес информационни системи” на Стопански 

Факултет при ТУ-София. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Целта на учебната дисциплина е  

студентите да изучат и да могат да прилагат различни Интернет приложения и 

технологии в работата си по широк спектър на проекти, да умеят да избират и 

използват подходящи Интернет базирани методи и средства за обработка и представяне 

на информацията, както и да формират задания за създаване на насочени към 

управленската област информационни продукти. В рамките на дисциплината 

студентите изучават съвременни прогресивни Интернет базирани информационни 

технологии, Интернет интегрирани операционни системи и Интернет приложения,   

приложими в професионалната им работа, като придобиват умения да ги прилагат в 

изпълнението на управленски функции в мениджмънта, както и базови познания за 

администриране на Интернет базирани информационни продукти. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Дисциплината е основна за студентите от 

специалност "Мениджмънт и бизнес информационни системи". Разглеждат се въпроси, 

свързани със същността и основните задачи на мениджмънта и интернет базираните 

системи и приложения и се доразвиват знанията и уменията придобити в дисциплината 

"Интернет приложения в бизнеса 1". 

ПРЕДПОСТАВКИ:  "Интернет приложения в бизнеса 1". ”Бизнес информационни 

технологии”, „Основи на програмирането”, "Основи на спътниковите и наземни 

комуникации" и др. 

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекциите се провеждат с помощта на бимер и 

шрайбпроектор, чрез които на екран се проектират структурата на лекцията, най-

съществени определения, таблици, фигури, графики и формули. В лабораторните 

упражнения студентите предварително изучават теоретичната част. Всяко упражнение 

завършва с компютърна самостоятелна задача за проверка на наученото. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Постигането на поставената цел на 

обучението се контролира чрез текуща оценка. Оценката се формира на база получени 

точки от: контролна работа, самостоятелна работа и изпълнението на студентските 

задължения през семестъра. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български  

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: [1] Пърди, Г., Доусън, Т., Ботс, Т., “Linux - Ръководство на мрежовия 

администратор”, СофтПрес, 2007.[2]Илиев Г., Атамян, Д. Мрежи за данни и интернет комуникации. Нови знания, 2009.[4] 

Microsoft, Windows 8.1 Administration Pocket Consultant, Microsoft Press,U.S., 2014.[5] Microsoft, MCSA Windows Server 2012 R2 

Complete Study Guide, Microsoft Press, 2015 [6] Семерджиев, Цв. Сигурност и защита на информацията. Софтрейд, 2012.[7] Стобърт, 
С. Парсънс, Д. Динамични уеб приложения за бази данни с PHP и MySQL. DuoDesign. София, 2010. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на учебната 

дисциплина: 

Маркетинг  

Код: BMBIS28  Семестър: IV  

Вид на обучението: 

Лекции и семинарни упражнения 

Часове за седмица: 

Л-2, 

СУ-2  

Брой кредити: 6  

  

 

ЛЕКТОР: 

Гл. ас. д-р Сия Станчева Велева , тел.: +359 2 965 3513 , e-mail: s.veleva@tu-sofia.bg 

 Технически Университет – София  

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна  учебна  

дисциплина за студентите от специалност “Мениджмънт и бизнес информационни 

системи” на Стопански Факултет, ТУ-София, професионално направление "Общо 

инженерство" за образователно-квалификационна степен “бакалавър". 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: да запознае студентите с основните 

въпроси на маркетинга, неговата роля и значение на маркетинга за дейността на 

стопанската система, за нейната конкурентоспособност, както на вътрешния, така и на 

международния пазар. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Дисциплината "Маркетинг" формира у 

студентите, пазарно мислене. Това им дава възможност да анализират пазарните 

ситуации и да вземат компетентни решения за избор на продуктова, ценова, пласментна 

и рекламна политика, както и да разработват концепции за проникване и оцеляване на 

пазара.  Основните теми, които се разглеждат са: същност и значение на маркетинга, 

маркетингови концепции и маркетинг микс, пазари на бизнес организациите, анализ на 

поведението на потребителите, маркетингови  проучвания, сегментиране на пазара, 

продуктова политика, пласментна политика, ценова политика, рекламна политика и 

интернет маркетинг. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Дисциплината се базира на получените знания от изучаваните 

икономико-мениджърски дисциплини. 

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции с използване на мултимедийна техника и 

презентации. В семинарните  упражнения се предвижда работа по тестове, казуси и 

ролеви игри.  

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Писмен изпит, като оценката се 

формира, както следва: 80 % от показаните знания и 20 % от работа по време на 

семинарните упражнения. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български език  

 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:  
1. Благоев, В.,Маркетинг, 2005 г. 

2. Желев, С., Младенова, Г., Маркетинг, УНСС, 2012 г 

3. Котлър, Ф., Триас, Ф., Въведение в маркетинга, Класика и стил, 2013 г. 

4. Котлър, Ф. Основи на маркетинга, Класик Стил, 1993 

5. Котлър, Ф., Джайн., Д. и др., Еволюция на маркетинга, Класика и стил, 2003 г. 

6. Велев, М. „Управление на маркетинговия микс“, ИК „Софтрейд“, 2005 г  

7. Фиск, П., Гениален маркетинг, СофтПрес, 2008 г... 

mailto:s.veleva@tu-sofia.bg


ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

Наименование на учебната 
дисциплина: 
ЧУЖД БИЗНЕС ЕЗИК 

Код: BMBIS29 Семестър: IV 

Вид на обучението 
Семинарни упражнения 

Часове за седмица 
СУ-3 

Брой кредити: 0 

ЛЕКТОРИ: английски език - ст.пр. Весела Френгова – тел. 965 31 62, v_frengova@tu-sofia.bg, 
немски език - ст.пр. Веселин Вапорджиев – тел. 965 31 78, vapordjiev@ tu-sofia.bg ,  руски език 

- ст.пр. Ангелина Радева – тел. 965 31 62, angelina.radeva@gmail.com , френски език - ст.пр. 
Светлана Даскалова – тел. 965 31 64, s_daskalova @tu-sofia.bg.; Технически университет – 

София, 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна 
дисциплина за редовните студенти от специалността  „Мениджмънт и бизнес информационни 
системи“ на Стопански факултет  на ТУ – София за образователна степен “бакалавър”. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Целта на обучението по чужд език е да се улеснят 
студентите в ползването на научна литература и специализирани текстове, както и в развитието на 
тяхната говорна компетентност, за да проявят подобаващо за конкретна ситуация поведение като 
прилагат ефективни компенсаторни стратегии за преодоляването на възникнали комуникативни 
проблеми. Допълнителните знания и практическия опит в специализирани езикови умения целят 
успешното участие на студентите в международни научни конференции и форуми, специализации 
по линия на международния образователен обмен и програми на ЕС, както и на двустранни 

споразумения с други партниращи университети. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Студентите се обучават по гъвкава модулна система, 
съобразена с установените чрез входен тест 3 нива на владеене на съответния език. Програмата над-
гражда и обогатява усвоения минимум езикови знания от средното училище с характерни за спе-
циалността категории, понятия и лексика. Чрез оригинални учебни материали се задълбочават 
познанията на студентите по граматика, синтаксис и словообразуване, фразеология и специали-
зирана терминология. Обучението по чужд език изгражда комуникативни умения и компетентност, 
позволяващи на студентите да общуват пълноценно в реални житейски и професионални ситуации. 
Затвърждават се четирите езикови умения (слушане, четене, говорене и писане), целящи 
адекватното слухово и зрително възприемане на информация, поднесена на чужд език, както и 
активната способност да се реагира в съответствие със стилистиката и нормите за междукултурно 
общуване. Пропорцията общ : специализиран език е 1 : 2.  

ПРЕДПОСТАВКИ: Обучението предполага входно ниво, изискващо основни познания по 
езика и елементарна граматика, съчетани с усвоен елементарен речников материал, преподаван 
в гимназиите и техникумите. 

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: При подбора и структурирането на учебното съдържание се 
използва интегриран теоретично – практически комуникативен подход, съобразен с 
функционалните потребности на студентите да използват езика в общокултурна и 
професионална среда. Използват се интерактивни методи като дискусии, обсъждане на казуси, 
ролеви игри, презентации и индивидуални проекти по тема (при текущи консултации с 
преподавател), компютърни тестове по граматика и лексика по нива и превод на научно – 
техническа литература по специалността.  

МЕТОД ЗА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Освен текуща оценка, формирана от 
участието, презентациите и писмените тестове по време на семестрите, се използват 
международно признати в ЕС, стандартизирани изходни тестове по нива, за да се прецени 
повишеното качество на придобитите знания. Две контролни за периода на обучение през 
семестъра (80%), активно участие в семинарни упражнения и самостоятелна изява (20%). 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Английски, немски, френски, руски. 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: Изработени са помагала по европейски проекти и в 

сътрудничество с Британски съвет и Гьоте Институт в областта на специализираното чуждоезиково обучение за научни и 
бизнес цели. Ползват се наличните ресурси на богатите библиотечни центрове на английски, френски и немски език, както 
и предоставени оригинални софтуерни програми за чуждоезиково обучение. 



 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 
 

Наименование на 

учебната дисциплина 

Физическа култура 

Код:  BMBIS30 Семестър: ІV 

Вид на обучението: 

Семинарни  упражнения 

Часове за седмица: 

СУ- 4  

Брой кредити: 0 

 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ: ст.пр. д-р Велизар Васков Лозанов; ст.пр. Валери Георгиев 

Пелтеков; ст.пр. Румяна Николова Ветова; ст.пр. Александър Александров 

Александров; ст.пр. д-р Ася Кръстева Църова – Василева; ст.пр. Красимира Стоянова 

Иванова-Кунзова; ст.пр. Тодор Иванов Стефанов; ст.пр. Георги Димитров Палазов; 

ст.пр. Янита Димитрова Райкова; ст.пр. Вихрен Петров Пейчев; ст.пр. Румяна 

Георгиева Ташева; ст.пр. Мариана Владимирова Томова; ст.пр. Иван Георгиев Иванов; 

ст.пр. д-р Капка Константинова Василева; ст.пр. Петя Йорданова Арбова; ст.пр. д-р 

Милена Милкова Лазарова; ст.пр. Валентин Валентинов Велев; ст.пр. Димитър Иванов 

Димов; ст.пр. д-р Мая Борисова Чипева; преп. Дойчин Николаев Ангелов; преп. Милчо 

Събев Узунов; преп. д-р Добринка Васкова Шаламанова; преп. д-р Георги Александров 

Божков   

Технически университет – София,  ДФВС, Секция “Индивидуални спортове и 

спортни игри”  и Секция “Водни и планински спортове” 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНАТА ПРОГРАМА: Задължителна 

дисциплина за редовните студенти от всички специалности на ТУ-София за 

образователната степен “Бакалавър”. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Целта на обучението по физическа култура 

е чрез методите и средствата на физическото възпитание да се повиши физическата 

дееспособност на студентите. Допълнителните спортни умения по съответния вид 

спорт целят да създадат трайни навици за самостоятелни занимания по физическа 

култура. Изявените спортисти да защитят честта и престижа на ТУ-София в спортни 

състезания. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Студентите се обучават по гъвкава модулна 

система, съобразена с техните възможности и желания /избор на спорт/. Програмите 

позволяват усъвършенстване на уменията от средното образование и начално обучение 

по избрания спорт. Студентите получават и задълбочени познания по съответния спорт. 

Спортният комплекс на ТУ позволява да се провеждат много видове спорт. Заедно със 

спортовете практикувани извън спортния комплекс, студентите се обучават и 

усъвършенстват по 19 вида спорт. 

МЕТОДИ  ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: При структурирането на учебното съдържание се 

използва практически комуникативен подход съобразен с функционалните и физически 

възможности на студентите. Модулният принцип позволява усвояване на спортни 

умения в дадения спорт. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Провеждат се тестове за физическа 

дееспособност. Тестове за уменията и двигателните навици по вида спорт. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: Методически помагала и правилници по 

избрания спорт 


