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1.  Наименование на курса 

Разработване и управление на изисквания  

 

2.  Код на курса 
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3.  Тип на курса 

Задължителен 

 

4.  Равнище на курса (ОКС) 

ОКС ‘магистър’ 

 

5.  Година на обучение 

1 

 

6.  Семестър/триместър 
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7.  Брой ECTS кредити 

6 

 

8.  Име на лектора / лекторите  

Проф. д.т.н. инж. Елена Шойкова 

 

8.1. Професионална характеристика на лектора/лекторите 

Проф. д.т.н. инж. Елена Шойкова: 

Професор в УниБИТ София от 2013 г., а до 2012 – професор в Технически 

университет – София. Доктор на техническите науки в областта на ИТ; доктор и 

магистър по електроника в ТУ-София. Научни и преподавателски интереси: Софтуерно 

инженерство – процеси и модели на софтуерния процес, планови и гъвкави 

методологии за създаване на софтуерни продукти, изисквания, осигуряване на 

качеството на софтуера, CMMI, тестване и др.; Компютърни методи и средства за 

автоматизация на проектирането в електрониката; Цифрови хранилища; Електронно 

обучение  –  методология, управление и технологични системи; Облачно-базирани 

социални медии в обучението, МООС, Стандарти и модели за е-обучение; Политики, 

управление и иновации във висшето образование, модели за сътрудничество 

университет-индустрия. 15 години е ръководител на научно-изследователска 

лаборатория по е-обучение. Координатор и участник в повече от 50 проекта, от които 

16 международни проекти. Ръководител на повече от 10 успешно защитили 

докторанти. Автор на повече от 240 публикации, носител на множество награди за 

научно-изследователската и преподавателската дейност. 

8.1.1. Име на ръководителя на упражненията 

Д-р инж. Анатоли Пешев – системен администратор на платформа за е-

обучение  

 

8.1.2. Професионална характеристика на ръководителя на упражненията 

Д-р инж. Анатоли Пешев: 

Доктор по информационни технологии(2013); магистър по електронно 

управление (2010) и бакалавър по компютърно и софтуерно инженерство(2008) в 

Технически университет – София. Хоноруван преподавател в УниБИТ от 2013 г. по 

Изчисления в облак; Интегриране на софтуерни приложения; Професионални 

практики; .NET Framework; Системно програмиране. ИТ експерт в научно-

изследователска лаборатория по е-обучение: създаване и поддържане на платформи за 

електронно обучение - платформа за съвместна работа Microsft SharePoint, система за 

електронно обучение ILIAS, цифрово хранилище DSpace; софтуерно инженерство – 

обектно-ориентиран анализ и проектиране, RUP, UML; обектно-ориентирано 

програмиране – .NET, ASP, Database design;  уеб-дизайн – XHTML / CSS, usability, 

accessibility; поддръжка на сървъри и работни станции; разработване на 

информационни системи. 

 

9.  Учебни резултати за курса – реферат на дисциплината, усвоени знания, умения, 

компетенции (цели) 

 

Целта на дисциплината „Разработване и управление на изисквания“ е да 

осигури базови знания и умения за процесите и специфичните практики за 
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разработване и управление на изискванията към софтуерните продукти като важна част 

от софтуерното инженерство и бизнес анализа. 

Програмата е разработена на базата на очакваните резултати от обучението на 

студентите и областите на познанието, определени в указанията на ACM / IEEE за 

учебната програма по софтуерно инженерство, които са широко признат 

професионален стандарт в областта. 

Връзка с други учебни дисциплини: Основи на софтуерното инженерство, 

Проектиране на софтуер. 

Тематичен обхват и съдържание 

„Разработване и управление на изисквания“ е дисциплина, която задълбочава 

специалната теоретична и практическа подготовка на студентите при изучаване на 

процесите за разработване и управление на изискванията към софтуерни продукти. 

Представени са областите на познание в бизнес анализа и специфичните CMMI цели и 

практики за разработване и управление на изисквания. Прави се кратък преглед на 

знанията и уменията за разработване и управление на изискванията, необходими за 

ефективното им изпълнение в рамките на гъвкава разработка на софтуер.  

Очаквани резултати 

Резултатите от обучението по дисциплината „Разработване и управление на 

изисквания“, които характеризират това, което студентът се очаква да знае, разбира и 

прави в края на обучението, имат отношение към следните пет измерения: знания и 

разбиране, използване на знания и разбиране, способност за преценка, както и ключови 

компетентности, сред които уменията за учене и общуване.  

След успешното завършване на дисциплината „Разработване и управление на 

изисквания“ се очаква студентите да могат да: 

1. Демонстрират знание и разбиране на областите на познание в бизнес 

анализа: 

 Планиране на бизнес анализ & Мониторинг 

 Анализ на инициатива/предприятието 

 Разкриване на нуждите 

 Анализ на изискванията 

 Оценяване на решението & Валидиране 

 Управление на изискванията & Комуникация. 

2. Демонстрират знание, разбиране и критическо осмисляне на специфичните 

CMMI цели и практики за разработване и управление на софтуерните 

изисквания: 

 Разработване на изисквания 

 Управление на изисквания 

 Техническо решение. 

3. Извършват мотивиран избор на методи и техники за разработване и 

управление на софтуерните изисквания при гъвкава разработка на софтуер. 

4. Демонстрират умения за: 

 събиране и анализ на информация за проектиране на бизнес решение  

 създаване на документ с визия / обхват  

 създаване на идеен проект за бизнес решение  

 създаване на логически дизайн на бизнес решение 
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10.Начин на преподаване 

 

Дисциплината „Разработване и управление на изисквания“ е организирана и се 

провежда в смесена форма, която е комбинация на присъствени занятия (лекции и 

упражнения) и електронно обучение в платформата ILIAS чрез:  

 Участие в лекции и упражнения 

 Изпълнение на учебни дейности, подкрепени от виртуална среда за обучение   

 Представяне и оценка на продуктите от учебните дейности 

 Изпълнение на тестовете за самооценяване 

 Консултации с водещия преподавател. 

Комбинирането на традиционните и иновативните онлайн учебни модели, както 

и проектирането на гъвкави учебни пътеки имат ключово значение, тъй като 

доближават студентите до новите тенденции в обучението и подобряват услугите 

свързани с тях.  Интернет и облачните технологии осигуряват уникална среда за 

свързване на студентите с учебни ресурси в хипермедиен формат в уеб-базирана 

система за обучение, което е предпоставка за персонализиране на учебния процес. Това 

мотивира студентите да използват алтернативи за обучение, достъпвайки области на 

познание от различни ресурси в уеб (създадените от водещия преподавател и свободно 

достъпните, напр. MOOC). Добре проектираната пътека може да създаде справедлив 

учебен резултат за студента, защото позволява на всеки да покаже доказателства за 

познание и личен прогрес по отношение на определени цели чрез автентични и 

индивидуални за студента задачи. В такава среда студентите повече учат 

самостоятелно, отколкото да следват (или не) водещия преподавател, както е при 

традиционните подходи. Смесеното обучение, усъвършенстваните системи за 

управление на обучението и много по-необходимите инструменти за анализ на 

обучението, които са налични в ILIAS, рефлектират върху учебните резултати и успеха 

на студентите. Системата осигурява достъп до значими данни така, че студентите могат 

да виждат собствения си прогрес към учебните цели и резултатите. Чрез достъп до 

навременна информация за прогреса на студентите, преподавателят повишава 

ефективността си в отговор на образователните им потребности. 

 

11.Предварителни изисквания (знания и умения от предходно обучение) и изисквания 

за други (едновременни) курсове 

Основи на софтуерното инженерство, Проектиране на софтуер, Уеб технологии. 

12. Съдържание на курса  

Дисциплината „Разработване и управление на изисквания“ има модулна 

структура, която включва 9 учебни модули. 

Модули: 

Модул 0: Представяне на дисциплината. 

Модул 1: Въведение във бизнес анализа(1/3). 

Модул 2: Въведение във бизнес анализа(2/3). 

Модул 3: Въведение във бизнес анализа(3/3). 
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Модул 4: CMMI-DEV: Специфични цели и практики за разработване на 

изисквания. 

Модул 5: CMMI-DEV: Специфични цели и практики за управление на 

изисквания.. 

Модул 6: CMMI-DEV: Специфични цели и практики за техническо решение. 

Модул 7: Управление на изискванията при гъвкави методологии за разработка 

на софтуер. 

Модул 8: Работни процедури и документи при разработването на отговорни 

комплексни софтуерни системи 

Модул 9: Практически казус AWC 

Съдържание: 

1. Защо са важни изискванията? 

2. Бизнес анализ – концептуална основа и структура 

3. Бизнес анализ – Планиране на Бизнес анализа & Мониторинг 

4. Бизнес анализ – Анализ на инициативата/ предприятието 

5. Бизнес анализ – Разкриване на нуждите 

6. Бизнес анализ – Анализ на изискванията 

7. Бизнес анализ – Оценяване на решението & Валидиране 

8. Бизнес анализ – Управление на изискванията & Комуникация 

9. Бизнес анализ – Техники(методи) 

10. Разработване & Управление на изисквания CMMI – Контекст 

11. CMMI-DEV: Специфични цели и практики за разработване на изисквания  

11.1. Уводни бележки 

11.2. Разработване на изискванията на клиентите 

11.2.1. Разкриване на потребностите 

11.2.2. Трансформация на потребностите на заинтересованите страни в 

изисквания на клиентите 

11.3. Разработване на изискванията към продукта 

11.3.1. Установяване на изисквания за продукта и  продуктовите  

компоненти 

11.3.2. Разпределяне на изискванията за продуктовите компоненти 

11.3.3. Идентифициране на изискванията към интерфейса 

11.4. Анализ и проверка на изискванията 

11.4.1. Създаване на оперативните(експлоатационните) концепции и 

сценарии 

11.4.2. Създаване на дефиниция на изискваната функционалност и 

качествени характеристики 

11.4.3. Анализ на  изискванията 

11.4.4. Анализ на изискванията за постигане на баланс 

11.4.5. Проверка на изискванията. 

12. CMMI-DEV: Специфични цели и практики за управление на изисквания  



6 

 

12.1. Разбиране на изискванията 

12.2. Приемане на изискванията 

12.3. Управление на промените в изискванията 

12.4. Поддържане на възможността за двупосочно проследяване на 

изискванията 

12.5. Осигуряване на съответствие между работата по проекта и 

изискванията 

13. CMMI-DEV: Специфични цели и практики за техническо решение 

13.1. Избор на решения за продуктовите компоненти 

13.1.1. Разработване на алтернативни решения и критерии за подбор 

13.1.2. Избор на решения за продуктовите компоненти 

13.2. Проектиране/дизайн 

13.2.1. Проектиране на продукта или продуктовите компоненти 

13.2.2. Създаване на пакет с технически данни 

13.2.3. Проектиране на интерфейсите с помощта на критерии 

13.3. Изпълнение на дизайна на продукта 

13.3.1. Изпълнение на дизайна 

13.3.2. Разработване на документацията за поддръжка на продукта. 

14. Управление на изискванията при разработването на софтуер в Agile среда 

14.1. Сравнение на парадигмите на CMMI и Agile 

15. Работни процедури и документи при разработването на отговорни 

комплексни софтуерни системи 

16. Практически казус AWC 

 

13. Библиография (основни заглавия) 

[1] Е. Шойкова (2014), Електронни учебни ресурси и тестове по „Анализ на 

софтуерните изисквания“,  ILIAS 

[2] Е. Шойкова (2014), Бизнес анализ - области на познание, учебно пособие в 

ILIAS 

[3] Е. Шойкова (2014), Разработване &Управление на изисквания (CMMI), учебно 

пособие в ILIAS 

[4]  A Guide to the Business Analysis Body of Knowledge (BABOK® Guide), v2.0, 2009, 

International Institute of Business Analysis (IIBA®) 

[5] CMMI Product Team(2010) CMMI® for Development, Version 1.3, SEI Digital 

Library, ID: CMU/SEI-2010-TR-033 

[6] Microsoft Course 2710B: Analyzing Requirements and Defining Microsoft .NET 

Solution Architectures 

[7] Интернет източници: видео-ресурси, тюториали, статии, ръководства. 

 

14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване текст (общо описание) 

 

 

Модул 0: Представяне на дисциплината  
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 Лекция с мултимедийна презентация “Описание на курса“ 

 Дискусия върху модела за обучение и съветите за успех в смесеното обучение 

Модул 1: Въведение във бизнес анализа(1/3). 

 Лекция с мултимедийни презентации  

o „Защо са важни изискванията?“  

o „Бизнес анализ – концептуална основа и структура“  

 Учебна дейност 1а: 

o Проучете специализирания речник на термини в „A Guide to the Business 

Analysis Body of Knowledge (BABOK® Guide), v2.0, 2009, International 

Institute of Business Analysis (IIBA®)“ 

o Направете смислен превод на термините и описанието им на български 

език и създайте специализиран речник в ILIAS 

 Учебна дейност 1б: 

1. Проучете презентацията „Бизнес анализ – концептуална основа и 

структура“ и съответния раздел в „A Guide to the Business Analysis Body 

of Knowledge (BABOK® Guide)“, v2.0, 2009, International Institute of 

Business Analysis (IIBA®) 

2. Направете резюме на концептуалната основа и структурата на бизнес 

анализа (около 300-500 думи) 

3. Регистрирайте се в системата "Voci", направете си аватар и запишете 

разработеното резюме 

4. Резюмето и връзката към направения аватар запишете в pdf документ с 

име: *1б_STUDENT NAME. pdf 

Изпратете документа в отговор на активираното задание в платформата 

ILIAS  

5. Представете разработката пред групата по време на упражненията. 

 Участие в дискусия    

 Изпълнение на тест за самоконтрол. 

Модул 2: Въведение във бизнес анализа(2/3). 

 Лекции с мултимедийни презентации: 

o „Планиране на Бизнес анализа & Мониторинг“ 

o „Анализ на инициативата/ предприятието“ 

o „Разкриване на нуждите“ 

 Учебна дейност 2а: 

1. Проучете презентацията „Планиране на Бизнес анализ & Mониторинг” 

и съответния раздел в „A Guide to the Business Analysis Body of Knowledge 

(BABOK® Guide)“, v2.0, 2009, International Institute of Business Analysis 

(IIBA®) 

2. Разработете концептуална карта на структурата на планиране на БА & 

мониторинг. За целта използвайте: MindMeister, Visio 2013 или друг 

подходящ инструмент. 

3. Разработената карта запишете в PDF документ с име *2а_STUDENT 

NAME. pdf 

4. Изпратете създадения от вас продукт в изпълнение на задание в 

платформата ILIAS 
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5. Представете разработената карта пред групата по време на 

упражненията. 

 Учебна дейност 2б: 

1. Проучете презентацията „Анализ на инициативата/ предприятието“ и 

съответния раздел в „A Guide to the Business Analysis Body of Knowledge 

(BABOK® Guide)“, v2.0, 2009, International Institute of Business Analysis 

(IIBA®) 

2. Разработете концептуална карта на структурата на анализ на 

инициативата/ предприятието. За целта използвайте: MindMeister, Visio 

2013 или друг подходящ инструмент. 

3. Разработената карта запишете в PDF документ с име *2б_STUDENT 

NAME. pdf 

4. Изпратете създадения от вас продукт в изпълнение на задание в 

платформата ILIAS 

5. Представете разработената карта пред групата по време на 

упражненията. 

 Учебна дейност 2в: 

1. Проучете презентацията „Разкриване на нуждите“ и съответния раздел 

в „A Guide to the Business Analysis Body of Knowledge (BABOK® Guide)“, 

v2.0, 2009, International Institute of Business Analysis (IIBA®) 

2. Разработете концептуална карта на структурата на разкриване на 

нуждите. За целта използвайте: MindMeister, Visio 2013 или друг 

подходящ инструмент. 

3. Разработената карта запишете в PDF документ с име *2в_STUDENT 

NAME. pdf 

4. Изпратете създадения от вас продукт в изпълнение на задание в 

платформата ILIAS 

5. Представете разработената карта пред групата по време на 

упражненията. 

 Участие в дискусия    

 Изпълнение на тест за самоконтрол. 

Модул 3: Въведение във бизнес анализа(3/3). 

 Лекции с мултимедийни презентации: 

o „Анализ на изискванията“ 

o „Оценяване на решението & Валидиране“ 

o „Управление на изискванията & Комуникация“ 

o „Техники(методи)“ 

 Учебна дейност 3а: 

1. Проучете презентацията „Анализ на изискванията“ и съответния раздел 

в „A Guide to the Business Analysis Body of Knowledge (BABOK® Guide)“, 

v2.0, 2009, International Institute of Business Analysis (IIBA®) 
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2. Разработете концептуална карта на структурата на анализ на 

изискванията. За целта използвайте: MindMeister, Visio 2013 или друг 

подходящ инструмент. 

3. Разработената карта запишете в PDF документ с име *3а_STUDENT 

NAME. pdf 

4. Изпратете създадения от вас продукт в изпълнение на задание в 

платформата ILIAS 

5. Представете разработената карта пред групата по време на 

упражненията. 

 Учебна дейност 3б: 

1. Проучете презентацията „Оценяване на решението & Валидиране“ и 

съответния раздел в „A Guide to the Business Analysis Body of Knowledge 

(BABOK® Guide)“, v2.0, 2009, International Institute of Business Analysis 

(IIBA®) 

2. Разработете концептуална карта на структурата на оценяване на 

решението и валидиране. За целта използвайте: MindMeister, Visio 2013 

или друг подходящ инструмент. 

3. Разработената карта запишете в PDF документ с име *3б_STUDENT 

NAME. pdf 

4. Изпратете създадения от вас продукт в изпълнение на задание в 

платформата ILIAS 

5. Представете разработената карта пред групата по време на 

упражненията. 

 Учебна дейност 3в: 

1. Проучете презентацията „Управление на изискванията & 

Комуникация“ и съответния раздел в „A Guide to the Business Analysis 

Body of Knowledge (BABOK® Guide)“, v2.0, 2009, International Institute of 

Business Analysis (IIBA®) 

2. Разработете концептуална карта на структурата на управление на 

изискванията и комуникация. За целта използвайте: MindMeister, Visio 

2013 или друг подходящ инструмент. 

3. Разработената карта запишете в PDF документ с име *3в_STUDENT 

NAME. pdf 

4. Изпратете създадения от вас продукт в изпълнение на задание в 

платформата ILIAS 

5. Представете разработената карта пред групата по време на 

упражненията. 

 Учебна дейност 3г: 

1. Проучете презентацията „Техники(методи)“ и съответния раздел в „A 

Guide to the Business Analysis Body of Knowledge (BABOK® Guide)“, v2.0, 

2009, International Institute of Business Analysis (IIBA®) 

2. Разработете концептуална карта свързваща различните БА процеси със 

съответните техники(методи). За целта използвайте: MindMeister, Visio 

2013 или друг подходящ инструмент. 
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3. Разработената карта запишете в PDF документ с име *3г_STUDENT 

NAME. pdf 

4. Изпратете създадения от вас продукт в изпълнение на задание в 

платформата ILIAS 

5. Представете разработената карта пред групата по време на 

упражненията. 

 Участие в дискусия    

 Изпълнение на тест за самоконтрол. 

Модул 4: CMMI-DEV: Специфични цели и практики за разработване на 

изисквания 

 Лекции с мултимедийни презентации: 

o „Разработване & Управление на изисквания CMMI - контекст“ 

o „CMMI-DEV Разработване на изисквания“ 

 Учебна дейност 4а: 

1. Проучете файла със специализирания речник на термини в CMMI (на 

английски език). 

2. Направете превод на термините и описанието им на български език и 

създайте специализиран речник в ILIAS 

 Учебна дейност 4б: 

1. Проучете презентацията „CMMI-DEV Разработване на изисквания” и 

съответния раздел в CMMI for Development, Version 1.3  

2. Разработете концептуална карта на специфична цел 1: Разработване на 

изискванията на клиентите, специфичните практики, примерни техники и 

работни продукти. За целта използвайте: MindMeister, Visio 2013 или друг 

подходящ инструмент. 

3. Разработената карта запишете в PDF документ с име с име 

*4б_STUDENT NAME. pdf 

4. Изпратете създадения от вас продукт в изпълнение на заданието в 

платформата ILIAS 

5. Представете разработената карта пред групата по време на 

упражненията. 

 Учебна дейност 4в: 

1. Проучете презентацията „CMMI-DEV Разработване на изисквания” и 

съответния раздел в CMMI for Development, Version 1.3  

2. Разработете концептуална карта на специфична цел 2: Разработване на 

изисквания към продукта, специфичните практики, примерни техники и 

работни продукти. За целта използвайте: MindMeister, Visio 2013 или друг 

подходящ инструмент. 

3. Разработената карта запишете в PDF документ с име с име 

*4в_STUDENT NAME. pdf 

4. Изпратете създадения от вас продукт в изпълнение на заданието в 

платформата ILIAS 
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5. Представете разработената карта пред групата по време на 

упражненията. 

 Учебна дейност 4г: 

1. Проучете презентацията „CMMI-DEV Разработване на изисквания” и 

съответния раздел в CMMI for Development, Version 1.3  

2. Разработете концептуална карта на специфична цел 3: Анализ и 

валидиране на изискванията, специфичните практики, примерни техники 

и работни продукти. За целта използвайте: MindMeister, Visio 2013 или 

друг подходящ инструмент. 

3. Разработената карта запишете в PDF документ с име с име 

*4г_STUDENT NAME. pdf 

4. Изпратете създадения от вас продукт в изпълнение на заданието в 

платформата ILIAS 

5. Представете разработената карта пред групата по време на 

упражненията. 

 Участие в дискусия    

 Изпълнение на тест за самоконтрол. 

Модул 5: CMMI-DEV: Специфични цели и практики за управление на 

изисквания. 

 Лекция с мултимедийна презентация „CMMI-DEV: Специфични цели и 

практики за управление на изисквания“ 

 Учебна дейност 5а: 

1. Проучете презентацията „CMMI-DEV: Специфични цели и практики за 

управление на изисквания ” и съответния раздел в CMMI for Development, 

Version 1.3  

2. Разработете концептуална карта на специфична цел Управление на 

изискванията, специфичните практики, примерни техники и работни 

продукти. За целта използвайте: MindMeister, Visio 2013 или друг 

подходящ инструмент. 

3. Разработената карта запишете в PDF документ с име с име 

*5а_STUDENT NAME. pdf 

4. Изпратете създадения от вас продукт в изпълнение на заданието в 

платформата ILIAS 

5. Представете разработената карта пред групата по време на 

упражненията. 

 Участие в дискусия    

 Изпълнение на тест за самоконтрол. 

Модул 6: CMMI-DEV: Специфични цели и практики за техническо решение. 

 Лекция с мултимедийна презентация: „CMMI-DEV: Специфични цели и 

практики за техническо решение“  

 Учебна дейност 6а: 
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1. Проучете презентацията „CMMI-DEV: Специфични цели и практики за 

техническо решение ” и съответния раздел в CMMI for Development, 

Version 1.3  

2. Разработете концептуална карта на специфична цел 1: Избор на 

решения за продуктовите компоненти, специфичните практики, примерни 

техники и работни продукти. За целта използвайте: MindMeister, Visio 

2013 или друг подходящ инструмент. 

3. Разработената карта запишете в PDF документ с име с име 

*6а_STUDENT NAME. pdf 

4. Изпратете създадения от вас продукт в изпълнение на заданието в 

платформата ILIAS 

5. Представете разработената карта пред групата по време на 

упражненията. 

 Учебна дейност 6б: 

1. Проучете презентацията „CMMI-DEV: Специфични цели и практики за 

техническо решение ” и съответния раздел в CMMI for Development, 

Version 1.3  

2. Разработете концептуална карта на специфична цел 2: Разработване на 

проекта, специфични практики, примерни техники и работни продукти. 

За целта използвайте: MindMeister, Visio 2013 или друг подходящ 

инструмент. 

3. Разработената карта запишете в PDF документ с име с име 

*6б_STUDENT NAME. pdf 

4. Изпратете създадения от вас продукт в изпълнение на заданието в 

платформата ILIAS 

5. Представете разработената карта пред групата по време на 

упражненията. 

 Учебна дейност 6в: 

1. Проучете презентацията „CMMI-DEV: Специфични цели и практики за 

техническо решение ” и съответния раздел в CMMI for Development, 

Version 1.3  

2. Разработете концептуална карта на специфична цел 3: Изпълнение на  

проектирания продукт, специфични практики, примерни техники и 

работни продукти. За целта използвайте: MindMeister, Visio 2013 или друг 

подходящ инструмент. 

3. Разработената карта запишете в PDF документ с име с име 

*6в_STUDENT NAME. pdf 

4. Изпратете създадения от вас продукт в изпълнение на заданието в 

платформата ILIAS 

5. Представете разработената карта пред групата по време на 

упражненията. 

 Участие в дискусия    

 Изпълнение на тест за самоконтрол. 

Модул 7: Управление на изискванията при гъвкави методологии за разработка на 

софтуер. 
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 Лекция с мултимедийна презентация „Управление на изискванията при 

разработването на софтуер в Agile среда“ 

 Учебна дейност 7а: 

1. Проучете презентацията: „Управление на изискванията при 

разработването на софтуер в Agile среда”  

2. Разработете концептуална карта свързана със „Сравнение на 

парадигмите на CMMI и Agile” . За целта използвайте:  MindMeister, Visio 

2013 или друг подходящ инструмент. 

3. Разработената карта запишете в PDF документ с име *7а_STUDENT 

NAME. pdf 

4. Изпратете създадения от вас продукт в изпълнение на заданието в 

ILIAS 

5. Представете разработената карта пред групата по време на 

упражненията. 

 Учебна дейност 7б:  

1. Проучете публикацията в системата Padlet и свързания видео-ресурс на 

тема: „CMMI requirements development and management in AGILE-

environment“. 

2. Публикувайте пост с два отговора(около 100 думи): 

 Какво е мнението ви за тази презентация?  

 Какво научихте (2 полезни неща)? 

3. Запишете връзката към вашия пост в PDF документ с име 

*7б_STUDENT NAME. Pdf  и изпратете документа в изпълнение на 

заданието в ILIAS 

 Учебна дейност 7в: 

1. Проучете видео-ресурсите: „Agile methods in action“ и „NEW Intro to 

Agile Scrum in Under 10 Minutes - What is Scrum?“ 

2. Напишете за всеки по 5 ключови думи и създайте облак от думи с 

помощта на приложението Wordle. Запишете ключовите думи и 

изображенията със създадените облаци от думи в PDF документ с име 

*7в_STUDENT NAME. pdf 

3. Изпратете създадения от вас продукт в изпълнение на заданието в 

ILIAS 

 Участие в дискусия.    

 Изпълнение на тест за самоконтрол. 

Модул 8: Работни процедури и документи при разработването на отговорни 

комплексни софтуерни системи  

1. Проучете Тюториал 2, чиято основна цел е по-доброто разбиране на процесите 

за изискванията чрез анализ на работни процедури и документи при 

разработването на отговорни комплексни софтуерни системи:  

 RDPR002 – Develop Customer Requirements (Разработване на 

изискванията на клиента) 
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 RDPR003 – Develop Product Requirements (Разработване на изискванията 

за продукта) 

 RDPR004 – Analyze and Validate Requirements (Анализ и валидиране на 

изискванията) 

 RDPR017 – Develop Contractual Requirements (Разработване на 

договорните изисквания) 

2. След преглед на процесите и документите за разработване и управление на 

изискванията, свързани в Тюториал 2, направете избор на важен работен 

продукт, който да представите чрез резюме (300-500 думи) в pdf формат и 

коментар пред групата по време на упражненията. 

Модул 9: Практически казус AWC   

Практическият казус има за цел: 

 по-доброто разбиране на естеството на реалните бизнес проблеми в 

компанията AWC 

  развитието на практически умения за разработването на изискванията на 

различните отдели в компанията AWC  

 прилагане на процедури и документи за проектиране на софтуерна 

система за решаване на проблемите в компанията AWC.  

Студентите работят в екипи и представят създадените продукти според 

активирани задания в платформата ILIAS. 

 

15. Методи и критерии на оценяване 

 

Учебната дисциплина “ Разработване и управление на изисквания ” завършва с 

изпит чрез електронен тест, който се провежда в компютърна лаборатория в сградата 

на УниБИТ. 

Предвидена е и текуща оценка по време на семестриалното обучение, която се 

документира в системата ILIAS. За целта участниците изпълняват разнообразни учебни 

дейности и създават споделени продукти в отговор на задания, поставени от 

преподавателя. Използват се дискусии по време на аудиторните занятия, разработка на 

практически казус, изпълнение на тестове за самооценка на придобитите знания и 

умения. Изпълнението на заданията изисква критично мислене и стимулира дискусия 

сред общността на обучаваните.  

С цел по-висока мотивация за системна работа през семестъра, за студентите с 

отлична текуща оценка на всички задания е предвидена възможност за освобождаване 

от крайния изпит. 

 

16. Език на преподаване 

 

Езиците на преподаване и самостоятелна работа на студентите с електронни 

ресурси са български и английски. 

 

17. Изготвил описанието:   

 

Проф. д.т.н. инж. Елена Шойкова 


