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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС 

 

1. Наименование на курса: ПОДДРЪЖКА И УПРАВЛЕНИЕ НА СОФТУЕРНИ СИСТЕМИ 

2. Код на курса: 42.2.8.8.72 

3. Вид на курса: избираема дисциплина 

4. Ниво: бакалавър 

5. Година на изучаване: четвърта 

6. Семестър: осми  

7. Брой кредити: 5 

8. Име на лектора: доц. д-р Красимира Иванова, проф. д-р Красимир Марков 

9. Резултати от обучението за дисциплината: целта на курса е да даде на студентите в 

систематизиран вид теоретични и практически знания за: Основите на поддръжката на 

софтуера - определения и терминология, същност, необходимост, разходи, еволюция на 

софтуера и категории поддръжка. Ключови въпроси при поддръжката на софтуера - 

технически въпроси (ограничено разбирателство, тестване, анализ на въздействието, ремонт 

пригодност), проблеми на управлението (привеждане в съответствие с организационните 

цели, персонал, процес, организационни аспекти на поддръжката, аутсорсинг / офшоринг), 

оценка на разходите за поддръжка, измерване на софтуерната поддръжка. Процес и дейности 

на поддръжка. Техники за поддръжка - разбиране на програмата, реинженеринг, обратно 

инженерство, миграция, снемане от употреба. Инструменти за поддръжка на софтуер.  

Студентите, приключили обучението си по дисциплината, трябва да придобият: 

Основни знания за поддръжката на софтуера, технически и управленски знания по 

софтуерната поддръжка, техники и инструменти за поддръжка на софтуера, и др. 

Практически умения за поддръжка на софтуера, анализ, оценка и взимане на решения 

относно поддръжката на софтуера. 

Компетенции: След успешно приключване на курса студентите трябва да могат:  

 трябва да притежават умения за поддръжка на софтуера, анализ, оценка и взимане 

на решения относно поддръжката на софтуера; 

 прилагане на най-добри практики за поддръжката на софтуера. 

10. Начин на преподаване: лекции и практически упражнения  

11. Предварителни изисквания: Основи на информационните технологии, Системи за 

управление на бази от данни, Основи на програмирането, Алгоритми и структури от данни, 

Софтуерни архитектури и др. 

12. Съдържание на курса: Поддръжката на софтуера - определения и терминология. 

Еволюция на софтуера. Категории поддръжка. Ключови въпроси при поддръжката на 

софтуера. Технически въпроси на софтуерната поддръжка. Проблеми на управлението на 

софтуерната поддръжка. Оценка на разходите за поддръжка. Измерване на софтуерната 

поддръжка. Процеси на софтуерната поддръжка. Дейности по софтуерната поддръжка. 

Техники за софтуерна поддръжка. 
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14. Методи и критерии на оценяване:  

Окончателната оценка по дисциплината се оформя на базата на точкова система като 

максималния брой точки, който студентите могат да получат е 60. Те се формират от 

следните дейности: 

 активно участие в практическите упражнения и защита на протоколи, решаване и 

навременно предаване на задачите за самостоятелна работа – 30 точки; 

 писмена контролна работа върху задачи от лекционния материал, по време на 

семестъра – 30 точки. 

 Формирането на крайната оценка е на базата на получените през семестъра точки, 

като съответствието между броя точки и оценката по шестобалната система е дадено в 

Таблица 1. 

         Таблица 1. 

Брой точки Оценка по шестобалната система 

0 – 19 Слаб 2 (F) 

20 – 25 Слаб 2 (FX) 

26 – 30 Среден 3.00 (E) 

30 – 35 Среден 3.00 (D) 

36 – 45 Добър 4.00 (C) 

46 – 55 Мн. добър 5.00 (B) 

55 – 60 Отличен 6.00 (A) 

 

15. Език на преподаване: български 


