
 

 

Анотация 

 

25447 Физика 

 

Учебен план 4-101-16 за обучение по специалност 

„Организация и управление на военни формирования на 

тактическо ниво“, специализация „Корабоводене за ВМС“, 

ОКС „Бакалавър“ 

60 часа, задължителна дисциплина  

 

ЕСТК кредити: 5 

Катедра 

Математика и физика 

Учебни цели: 

1. Обучаемите ДА ЗНАЯТ: 

  - Основните физични явления и законите, които ги описват, от областите „Механика“, 

„Електродинамика“, „Атомна физика“ и „Квантова физика на веществата“, необходими за 

усвояването на общоинженерните и специалните дисциплини. 

 - Някои от приложенията на изучените физични явления в бъдещата им практика. 

 - Принципа на действие на най-често използваните прибори в инженерната практика. 

2. Обучаемите ДА УМЕЯТ: 

     - Да използват знанията си по физика за повишаване на професионалната си подготовка и за 

творчески подход към проблемите на специалността. 

    - Да провеждат експерименти за измерване на най-често използваните физични величини и да 

оценяват точността на получените крайни резултати. 

Система за оценяване: Курсът по дисциплината завършва с изпит. 

Текущата оценка по „Физика“ се определя по формулата: 

ТО = 0,10.(1b) + 0,05.(2а) + 0,10.(2b) + 0,05.(3a) + 0,10.(3b) + 0,05.(4a) + 0,10.(4b) + 

0,05.(5a) + 0,10.(5b) + 0,05.(6a) + 0,10.(6b) + 0,05.(7a) +0,10.(7b), 

където в скобите се вписват оценките по отделните задачи според номера и вида на изпитване (а – 

устно оценяване; b – писмен отчет). 

Условието за допускане до изпит е 80% посещение на лекции, 100% посещение на лабораторни 

упражнения. Изпитът е под формата на тест, като по схема се определя изпитната оценка (ИО). 

Крайната оценка (КО) по дисциплината се определя по формулата: 

             КО = 0,6.ИО + 0,4.ТО 

Дисциплината осигурява изисквания за компетентност по Конвенция STCW 78, както е изменена, 

от моделен курс на IMO. IMO Model course 7.03. 

Съдържание на дисциплината 

№ Учебни теми (модули) Лекции Упражнения 

1. Физични основи на механиката 18 8 

2. Електродинамика 16 2 

3. Основи на атомната физика 4 3 

4. Квантова физика на веществата 7 2 

 Общо: 45 15 

 

 

 

 




