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АНОТАЦИЯ 

Дисциплината е основен курс за специалностите от направление 4.6. 

Дисиплината се фокусира върху разработване на надежни и сигурни мобилни 

проложения посредством използването на съвременни технологи и завърша със защита на 

курсов проект. 

 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ 

Основна цел на дисциплината е да запознае студентите с принципите за разработка 

на надежни и сигурни мобилни проложения посредством използването на съвременни 

технологии. След обучението си, студентът ще: 

• познава съвременните технологии за създаване на мобилни приложения; 

• анализира и проектира мобилни приложения; 

• разработва надеждни и сигурни мобилни приложения. 

 

ПРЕДПОСТАВКИ 

Дисциплината е заключителна в областта на информационните технологии. От 

студентите се очакват познания в областите: програмиране, компютърни мрежи, уеб и интернет. 

Дисциплината е предназначена за обучение на студенти от магистърска степен в областта на 

информатика и компютърни науки. 

 
СТАТУТ И СТРУКТУРА 
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СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА 

1. Hypertext Markup Language (HTML) & Cascading Style Sheets (CSS) 

2. JavaScript Introduction, Data Types and Variables  

3. JavaScript Arrays & Functions 

4. JavaScript Advanced Arrays, Objects and Classes 

5. ECMAScript2015 (ES6) & HyperText Transfer Protocol (HTTP) 

6. Node.js 

7. React.js 

8. React.js Modules 

9. React.js Routes & Bootstrap 

10. HTTP & Express.js 

11. Express.js Routes, MongoDb, Mongoose ODM Tool 

12. Code Reuse and Refactoring & Redux. 

 

КУРСОВ ПРОЕКТ 

Курсовият проект е индивидуална за всеки студент задача, зададена предварително 

от преподавателя на дисциплината, целяща създаване на мобилно приложение, разработено 

посредством използване на изучаваните технологии по дисциплината.  Проектът се представя и 

защитава в деня на изпита. Защитата на проекта се състои в кратко обясняване и 

демонстриране на функционалността на разработеното мобилно приложение пред 

преподавателя на дисциплината, като по този начин студента демонстрира нивото на усвоения 

от него материал. 

 

МЕТОД ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

Всеки студент разработва самостоятелно индивидуален курсов проект, представящ 

създаване на мобилно приложение, разработено посредством използване на изучаваните 

технологии по дисциплината. Оценяват се реализацията и защитата на разработката. 

Критериите за оценяване на разработката са: оригиналност, задълбоченост на изследването, 

сложност на темата, представяне на разработката. Методиката за оценяването по дисциплината 

се осъществява по точкова система, като максималният брой точки които студента може да 

получи е 100. Схемата за получаване на оценка по точковата система е както следва: от 36 до 50 

точки – оценка Среден (3); от 51 до 65 точки – оценка Добър (4); от 66 до 80 точки – оценка 

Много Добър (5); над 81 точки – оценка Отличен (6).  



ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА 

1. ECMAScript2015 (ES6), Internet: https://262.ecma-international.org/6.0/  

2. JavaScript Fundamentals (May 2019), Internet: https://softuni.bg/trainings/2343/js-

fundamentals-may-2019  

3. Node.js, Internet: https://nodejs.org/  

4. Node Package Manager (npm), Internet: https://www.npmjs.com/  

5. Express.js, Internet: https://expressjs.com/  

6. React.js, Internet: https://reactjs.org/  

7. MongoDb, Internet: https://www.mongodb.com/  

8. Mongoose, Internet: https://mongoosejs.com  

9. React Native, Internet: https://reactnative.dev/  

10. Expo, Internet: https://expo.dev/  

11. React Native Crash Course - Full App tutorial with Expo, Youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=NgDaPmxewcg  

12. The Complete React Native Course 2021 - from Zero to Hero, Youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=ANdSdIlgsEw&list=PL8kfZyp--

gEXs4YsSLtB3KqDtdOFHMjWZ  

13. React Native Expo, Youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=ID0B8lvQVQU&list=PLlmqcqVGwKLb0GNRU7ZtibnDyV
cno-Vs4  
 

Допълнителни учебни материали по дисциплината са налични в платформата за електронно 

обучение на Бургаски свободен университет, достъпна в Интернет на адрес: https://e-learn.bfu.bg 
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