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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС  

 

 1. Наименование на курса: Семестриален проект 

 2. Код на курса: 08.1.6.0.34 

 3. Вид на курса: задължителен 

 4. Ниво: професионален бакалавър 

5. Година на изучаване: трета 

6. Семестър: шести 

7. Брой кредити: 5 

 8. Име на лектора: доц. д-р Красимира Иванова. 

9. Резултати от обучението за дисциплината – усвоени знания, умения, компетенции 

(цели):  

Студентите, приключили обучението си по дисциплината, трябва да придобият 

практически знания и умения по специалността, които да им осигурят система от знания и 

да развият технически умения за реализиране на софтуерни приложения посредством 

различни технологични платформи. 

  

10.Начин на преподаване: курсов проект 

 

11.Предварителни изисквания (пред-условни или съусловни дисциплини): 

От съществено значение са знанията придобити по дисциплините Уеб 

администриране, Мрежово администриране, Бази данни и др. 

 

12. Съдържание на курса (анотация):  

Разработваната тематика в семестиалния проект е в професионалното направление, 

в което е специалността „КАСП“, а именно – „Комуникационна и компютърна техника“. 

Тематичните направления за семестиален проект се определят от обучаващата катедра и 

се обявяват в началото на летния семестър в съответствие с графика на учебния процес за 

учебната година. Въз основа на тематичните направления се изготвят задания за СП на 

студентите. 

Заданието за СП се оформя по утвърдена бланка и съдържа: 

 конкретна формулировка на темата; 

 основни задачи; 

 изходни данни; 

 Дати на задаване и предаване на СП. 

СП представлява писмена разработка с обем 15-20 страници, съответстваща на 

поставените в заданието основни задачи. 

Семестиалничт проект трябва да съдържа: 

 заглавна страница; 

 задание; 

 разработка на темата; 

 Списък на използваната литература. 

Студентите получават индивидуални задания за СП през втората седмица на летния 

семестър и самостоятелно изготвят проекта. 

  



13. Библиография (препоръчителна или задължителна литература)  

 

14. Методи и критерии на оценяване:  

За оценка на студентите се използва точкова система. Оценката е комплексна. 

Окончателната оценка по дисциплината се оформя чрез защита на СП. 

Критериите са: изчерпателност, точност и задълбоченост при представяне на СП. 

Оценяват се знания, умения и компетентност при разработване и провеждане на 

защитата на СП, както и умението им за презентиране при представяне на възложени 

задачи за изпълнение. 

СП завършва с поставянето на оценка по шестобална система:  

 

Оценка по шестобалната система 

Слаб 2 

(F) 

Среден 3.00 

(E) 

Среден 3.00 

(D) 

Добър 4.00 

(C) 

Мн. добър 5.00 

(B) 

Отличен 6.00 

(A) 

 

Отличен (6) – за добро познаване на информационните източници, задълбочено 

овладени ключови и допълнителни знания и умения, осмислено и правилно разбиране на 

материята, умения за решаване на сложни задачи, собствено мислене и аргументиране на 

решенията. 

Мн. добър (5) – за много добре овладени ключови и допълнителни знания, осмислено и 

правилно разбиране на материята, умения за прилагане на наученото при сложни казуси и 

задачи. 

Добър (4) – за овладени ключови и допълнителни знания за решаване на казуси и задачи, 

но без да може да ги развие до самостоятелно мислене. 

Среден (3) – за усвоени ключови знания и решения на типови задачи. 

 

15. Език на преподаване: български 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


