
Факултет „Международна икономика и администрация” 
Катедра “Информатика” 
Професионално направление: “Информатика и компютърни науки” 
Специалност: “web дизайн” 
Образователно-квалификационна степен: “магистър” 

  
 

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС 
  

 
1. Наименование на курса: Софтуер за управление на проекти - практикум 
2. Код на курса: MAN 3151 
3. Вид на курса: факултативен 
4. Ниво: магистър 
5. Година на обучение: първа - втора 
6. Семестър: втори - трети 
7. Брой кредити: 3 
8. Име на лектора: ас. инж. Веселина Спасова 
9. Цели на курса: цел на курса е усвояването на умения за използването на 

специализиран софтуер при управлението на малки и средни проекти. 
10. Начин на преподаване: директно 
11. Предварителни изисквания: за доброто разбиране и усвояване на материала са 

необходими знания и умения от дисциплините, свързани с управлението на 
проекти и хора, основни познания за предметната област - реализацията 
напроекти в областта на web дизайна и компютърни уменияза работа с офис 
продукти. 

12. Съдържание на курса: В рамките на курса се разглеждат основните възможности 
на софтуера за управление на проекти (MS Project Manager и Open Project) – 
формулиране на фази и задачи, създаване на план на проекта, задаване и 
присъединяване на ресурси (материални, хора, оборудване), документиране на 
проекта, отчитане, публикуване на информация за проекта и обмен на данни с 
други приложения. Курсът е практически ориентиран и базиран на работата върху 
конкретни примери. 

13. Библиография:  
1. Джонсън Т., К. Чатфийлд, „Step by Step: MS Office Project 2007”, СофтПрес, 
2008 
2. Мокал Т., „Управление на проекти с метода Ten Step”, Проджекта ООД, 
София, 2011 
 3. Humphrey W. “Reflections of Management – How to manage your software 
projects, your teams, your boss, and yourself”, Addison-Wesley, 2010 

14.  Планирани учебни дейности и методи на преподаване: лабораторни упражнения, 
работа върху казуси и сценарии, курсов проект, консултации 

15.  Методи и критерии на оценяване: В рамките на изпита студентите защитават 
разработения от тях курсов проект по избрана от студента и предварително 
съгласувана с преподавателя тема и представят документацията на проекта. 

16.  Език на преподаване: български, английски 
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