
Изисквания за изготвяне на курсов проект по  

"Основи на компютърните комуникации" 

Курсови проекти се предават само в часовете за курсов проект, не в часовете за 

консултации, не и в часовете за лекции. Ако това условие не е спазено, независимо от 

факта, че сте изготвили курсов проект, той няма да бъде оценяван. 

Присъствието в часовете за курсов проект не Ви носи точки. Идва се в началото на 

обявения час за курсов проект. Идва се само с конкретен проблем или да се предаде 

готовата Ви разработка. 

1. Разработката се предава първо по е-майл в word. Няма да чета повече от 2 версии. 

След първата версия ще Ви върна забележки. Обемът на оформения съгласно тези 

изисквания основен текст да е поне 30 стр. (поне 10000 думи основен текст, без 

подфигурни надписи). Използваната литература и приложенията не са част от основния 

текст. 

След одобрение се предава в папка, със заглавна страница, разпечатана черно-бяло. 

До 2т. 

2. Текстът на проекта да съдържа в header- a вляво „ТУ-Варна”, а вдясно кратко 

заглавие на темата Ви. Във footer-a вляво да се запише името Ви и фак.номер, а вдясно – 

пореден номер на страница. На първа страница да няма header и footer. Да бъде написан 

на български език. Непреводимите термини и популярни съкращения се допуска да са на 

английски, но да са посочени в терминологичния речник, представен в края на 

разработката.  

До 2т. 

3. Да започва със заглавна страница, в която да бъде записана темата, изготвил: трите 

Ви имена и фак. №, проверил:….,дата и гр.Варна. Да бъде оформена естетично и читаемо. 

До 1т. 

4. След заглавната страница да бъде разположено автоматично направено 

съдържание, формирано от увод, отделните точки от текста, използваната литература и 

приложението с  терминологичния речник. Всяка точка започва на нова страница 

(Insert/Page Break). 

До 2т. 

5. Записката започва с увод (до 1 стр.), който дава дефиниция и предназначение на 

разглежданата тема, от кога е на пазара и т.н. 

До 3т. 

6. Работи се със стилове, за да се изведат автоматично съдържанието и 

приложенията.  

Бели полета – отгоре/отдолу по 2 см, отляво/отдясно по 1,5см. 

Шрифтът на текста (body text): Times New Roman 12, justify, line spacing- 1,5 lines, 

before/after – 0 pt 

Шрифтът на заглавия (head text): Times New Roman 16, center, line spacing- 1,5 lines, 

before/after – 6 pt 

Шрифтът на подфигурни надписи (figure): Times New Roman 9, center, line spacing- single, 

before- 0 pt, after – 6 pt 

Шрифтът на заглавия на таблици (table): Times New Roman 9, center, line spacing- single, 

before- 6 pt, after – 0 pt 

До 5т. 

7. Фигурите и техните заглавия да са центрирани, като заглавията на фигурите се 

поставят под тях. Заглавията трябва да бъдат номерирани автоматично (фиг. 1, фиг.2...). 

До 3т. 



Фигури без подфигурен надпис не трябва да има. 

Задължително трябва да има позоваване на тях в текста.  

8. Съдържанието на основния текст на записката трябва да следва заданието. Оценява 

се вярност, пълнота, актуалност (източниците да са от последните 5 години).  

До 55т. 

9. Записката завършва с изводи – какво е представено в разработката, за какво е 

подходяща представяната в темата технология, какви са очакваните тенденции на пазара 

за прилагането ѝ. 

До 5т. 

10. Прилага се списък на използваната литература (поне 10 източника), като 

източниците са посочени съгласно БДС (проверете как се цитират книги, статии в 

списания, Интернет сайтове).  

11. При позовавания в текста на посочената литература се поставя номерът на 

източника в квадратни скоби непосредствено след цитирания текст. 

До 5т. 

12. В „Приложение 1” след използваната литература се прилага „Списък на 

използваните термини” , където се дава изразът на английски, абревиатура в кръгли скоби 

и след това превод на български език. Списъкът е в азбучен ред. (Ще проверявам дали 

съответното понятие, което е включено тук се среща в текста). 

До 3т. 

13. В „Приложение 2” се дава списък на фигурите от текста. До 2т. 

14. Изготвяне на кратка презентация на PowerPoint върху темата /поне 10 слайда/, 

която да започва с темата и кой я е изготвил /1т./, план на презентацията/1т./, пояснение 

на отделните точки от текста /6-7т./, изводи /1т./, заключителен слайд /1т./. При 

предаването ще препитвам по нея и по разработката за оформяне на оценката по 

предмета. 

До 10т. 
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