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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС  

 

 1. Наименование на курса: Софтуерно инженерство 

 2. Код на курса: 23.1.1.0.05 

 3. Вид на курса: задължителен 

 4. Ниво: магистър 

5. Година на изучаване: първа 

6. Семестър: първи 

7. Брой кредити: 6 

8. Име на лектора: гл. ас. д-р Боряна Вачова 

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

(цели):  

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

Основни знания в областта на софтуерно инженерство. 

Практически умения за валидация и верификация при тестване на софтуер, както и 

за работа с UML диаграми за представяне на характеристики на софтуерна система. 

Целта на курса е да даде на студентите в систематизиран вид основни познания за 

софтуерното инженерство и неговите специфики. Курсът е насочен към ключови 

тематики и области, свързани разработването на надеждни софтуерни системи.  

 

10. Начин на преподаване: лекции и семинарни упражнения 

 

11.Предварителни изисквания:  

Необходими предварителни знания по дисциплините: „Програмиране”, 

„Компютърни архитектури”, „Информационни технологии”, „Бази от данни в 

телекомуникациите” 

 

12. Съдържание на курса (анотация):  

Дисциплината е концептуално насочена, като учебният материал е структуриран в 

два раздела. Раздел „Въведение в софтуерното инженерство“ има за цел да запознае 

студентите с основни понятия от областта на софтуерното инженерство, разглежда 

софтуерни процеси и атрибути на качествения софтуер, включва теми от областта на 

системното моделиране, архитектурния дизайн, обектно-ориентираното проектиране с 

използване на UML, софтуерното тестване и софтуерната еволюция. В раздел „Специфики 

на софтуерното инженерство“, студентите се запознават с преизползване на софтуер,  

разпределено софтуерно инженерство, сървър - клиент архитектури, вградени системи, 

софтуерно инженерство на базата на аспекти. 

  

 13. Библиография (препоръчителна или задължителна литература)  

Основна литература: 

 Sommerville I., Software Engineering, 9/E, University of St Andrews, Scotland, 
Pearson, Cloth, 2011, 792 pp., ISBN-10: 0137035152, ISBN-13: 9780137035151; 

 Илиева С., В. Лилов, И. Манова, Подходи и методи за реализация на софтуерни 

системи, 2010, Издателство на СУ „Св. Климент Охридски“. 

  



Допълнителна литература: 

 Илиева С., Въведение в софтуерното инженерство, СУ „Св. Климент Охридски“, 

ФМИ, Катедра СТ, http://nis-su.eu/Documents/Uploaded/l0-Introduction-SE-BSc-2011-

12-v2.pdf 

 http://codecourse.sourceforge.net/materials/Software-Engineering-Theory-and-Practice.pdf 

 

14. Методи и критерии на оценяване:  

Дисциплината завършва с изпит. Проверяват се усвоените от студента знания по 

дисциплината и едновременно с това се оценяват неговите умения да мисли в реално време 

за решаване на поставени проблеми. Оценката се формира по точкова система. 

Контролната работа по време на семестъра проверява продуктивните знания на 

студента, възможностите му да осмисля наученото. 

Крайната оценка се формира от резултатите от контролна работа и изпит. 

Максималният брой точки за контролната работа е 20, а за изпитът – 40. Окончателната 

оценка се получава чрез сумата от  точки от контролната работа и изпита, умножена с 

коефициент на тежест 0,1. 

 Изисквания при формиране на оценката по шестобалната система 

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. 

 Формиране на крайната оценка 

 Компонент Maкс. точки Пример 1 Пример  2 

1 Първа контролна работа 30 20 16 

3 Втора контролна работа 30 12 25 

 Крайна оценка: 0,1*60 = 6  =0,1*32  3  = 0,1*41  4 

  

 15. Език на преподаване: български 
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