
Лекция 1 (5. Октомври, 2011) 

 

На първата лекция за семестъра бяха обсъдени следните теми: 

1. Представяне - кой съм аз (Александър Георгиев), как да се свържете с мен 

(espr1t.net@gmail.com) и линк към тази страница, която трябва да съдържа 

материали за курса. 

2. Относно курса. Защо "Програмиране 101" - в САЩ университетските 

курсове са цифрени - като спрямо цифрите може да се определи колко 

труден е един курс. Е, 101 е най-първият :). Също така какво ще представлява 

самият курс. 

 

a. Курсът ще се провежда във Вторник, в зала 101 от 19:15 до 21:15 без 

почивка между часовете. 

b. Първи час: разглеждане на основните неща: SVN, Javadoc, Bug 

tracking systems, Code Review Boards, etc. 

c. Втори час: Задачи от интервюта. С какво са различни интервютата за 

програмист пред тези за много други специалности? Ще разгледаме 

много различни задачи и техните решения. Това се очаква да е най-

интересното, а в същото време и полезно за Вас. 

d. Оценяване: 3 теста - два с по 25 въпроса по време на семестъра и 

един финален с 50 въпроса. Всеки въпрос носи по 1 точка, грешни 

отговори НЕ вземат точки, скалата за оценяване е обявена на сайта (в 

частта “Scores”). Като цяло курсът е предвиден да бъде лесен. При 

много много основателна причина ще може да правите тестовете от 

семестъра на други дати (ако примерно сте в чужбина, много болни, 

има topcoder и т.н.). За финалния тест също ще има две дати (през 

сесията), като хората, които не са се явили на някой от малките 

тестове ще могат да направят това (при 5 наказателни точки, тоест 

автоматично ви се взимат (малко) точки за това, че сте пропуснали 

тест през семестъра независимо дали причината е била основателна 

или не). Освен от тестовете, ще можете да получавате бонус точки и 

за участие в час (измисляне на хитро/правилно решение на някоя от 

задачите). 

Като курс, който се води за втора година (а и аз самият не съм от най-

опитните преподаватели =)) се очаква да има проблеми, неточности, и/или 

грешки. Искрено НАСЪРЧАВАМ да ме поправяте, дори когато не сте сигурни 



дали вие сте прави или аз. По-добре малко загубено време в уточняване кое 

е вярното, отколкото много загубено време за да разберете сами, че това, 

което съм ви казал е грешно. 

Също се дискутираха административни въпроси от сорта на: 

• Ще може ли да се записва с молби? Еми аз ще подписвам, пък дали може 

е друг въпрос. Миналата година нито една молба не беше приета... 

• Защо курсът се води "Практикум" - нямам идея. Не беше планиран като 

такъв. 

 


