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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС 

 

1. Наименование на курса: АВТОМАТИЗИРАНО ТЕСТВАНЕ НА СОФТУЕР 

2. Код на курса: 42.2.8.8.70 

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 инж. Павлинка Радойска 

9. Резултати от обучението за дисциплината: Студентите, приключили обучението си по 

дисциплината, трябва да придобият основни знания за: жизнен цикъл на тестовете; видове 

ръчно тестване; видове автоматични тестове; системно тестване; тестови сценарии; 

управление и контрол на тестове. Студентите трябва да придобият практически умения за: 

създаване на тестови случаи; създаване и следване на тестови сценарий; автоматични тестове 

с програмен продукт. 

10. Начин на преподаване: Лекциите се провеждат чрез запознаване на студентите 

последователно с предвидения в учебния план материал. Лекциите са илюстрирани с графичен 

и видео материал, с нагледни примери и задачи, който се представя чрез презентации с 

мултимедиен проектор. Практическите упражнения се провеждат в лабораториите на 

катедрата, оборудвани със съвременни компютри, като всеки студентите работят по групи и 

решават общи  задачи, в които получават определени роли.  В сайта за електронно обучение 

на ВУТП е предоставен достъп на всеки студент до лекционния материал, тестове за 

самоподготовка, заданията за практическите упражнения, тематичния план, конспекта и 

допълнителни материали. Предвижда се възможност за подготовка на реферати по избрана 

тема от учебната програма по предмета.  

11. Предварителни изисквания: Необходими са базови познания по: Основи на 

програмирането, Компютърни архитектури, Практикум по програмиране 1, Практикум по 

програмиране 2, Алгоритми и структури от данни.   

12. Съдържание на курса: Целта на курса е да предостави на студентите задълбочени 

познания в областта на автоматизираните тестове на софтуер и умения за: създаване и 

управление на ръчни и автоматични тестове; създаване на тестови случаи; работа с тестови 

сценарии; разбиране на жизнения цикъл на тестовете и дефектите; работа с продукт за 

автоматизирано тестване. 
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14. Методи и критерии на оценяване: Оценяването се осъществява на базата на точкова 

система като максималния брой точки, който студентите могат да получат е 100. Те се 

формират от следните дейности: 

- решаване и навременно предаване на задачите за самостоятелна работа - до 20 точки; 

- активно участие в практическите упражнения и успешна проверка на знанията след 

всяко упражнение – до 10 точки; 

- успешно решаване на писмен Тест № 1 – до 30 точки; 

- успешно решаване на писмен Тест № 2 –  до 30 точки; 

- разработен реферат по избрана тема – до 10 точки. 

Съответствието между броя точки и оценката по шестобалната система е представено в 

Таблица 1.  

Таблица 1. 

Брой точки Оценка по шестобалната система 

0 – 20 Слаб 2 (F) 

20 – 39 Слаб 2 (FX) 

40 – 49 Среден 3.00 (E) 

50 – 59 Среден 3.00 (D) 

60 – 69 Добър 4.00 (C) 

70 – 84 Мн. добър 5.00 (B) 

85 – 100 Отличен 6.00 (A) 

 

15. Език на преподаване: български 

https://www.guru99.com/software-testing.html

