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Циљ предмета 
Циљеви су, на платформи стандардизованих извора знања, груписани кроз примере спиралног еволутивног 
модела животног века софтверског инжењеринга (СИ), софтвера & система за фазно упознавање кандидата 
(кроз PDCA) са: 1) захтевима за СИ; 2) животним циклусом процеса софтверског и системског инжењеринга; 
3) начинима евалуације и тестирања производа и процеса СИ; 4) квалитетом производа СИ (метрика, 
документација, одржавање...).  
Исход предмета  
Кандидат је оспособљен за СИ (по фазама животног века софтвера и система) тако да самостално и 
стандардизовано у ИТ: 1) моделира захтеве за СИ, 2) реализује СИ у животном циклусу, 3) оцењује и тестира 
квалитет СИ, 4) доприноси унапређењима инсталације и подршке прихватању. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Процес истраживачког рада (поред упознавања са стандардизацијом, методологијом и (PDCA)1) 
моделирањем у стандардизованим областима инжењеринга, на примерима СИ, обухвата:  
• (P1) Plan-фазу-1 за планирање СИ, за захтеве - Фаза захтева (R) [39–44] у [2], за Top-Down моделирање 

методом дедукције; 
• (D1) Do-фазу-1, Фаза развоја, софтверски и системски животни циклус процеса [45–48] у [2];  
• (C1) Check-фазу-1 за евалуацију софтверског производа [49–53] у [2]; тестирање процеса [54–60] у [2] и 

тестирање усклађености [61–63] у [2], Фаза Кодирања/Тестирања (C/T); 
• (A1) Act-фазу-1 за квалитет производа [64–68] у [2] и корисничку документацију софтвера [69–71] у 
[2], Фаза инсталације/ подршке прихварању (I/AS) – квалитет модела СИ, метрика... 

Практична настава  
Изводи се кроз консултације и истраживачки рад са изворима знања у СИ, укључујући изворе знања из 
текуће деценије 21. века, кроз стандардизоване фазе (R – D – T/C – I/AS)2 или (PDCA)2: 
• (P2) Фаза захтева (R) у новој спирали СИ [72–78] у [2];  
• (D2) Фаза развоја (D) у софтверском и системском животном циклусу процеса [79–89] у [2];  
• (C2) (C/T) Фаза Кодирања/Тестирања, уз евалуацију софтверског производа [90–97] у [2];  
• (A2) (I/AS) Фаза инсталације/ Подршке Прихварању - квалитет производа СИ [98–108] у [2]. 
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Број часова  активне наставе: 10 Теоријска настава: 5 Практична настава: 5 
Методе извођења наставе 
Предавања, консултације и СИР уз реализацију теоријске и практичне интерактивне хибридне наставе (уз 
LMS Moodle и пратеће ресурсе за Е-учење), уз кооперативно студирање истраживањем и решавањем 
проблема у изабраном домену знања. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе: 50 поена; 
  Завршни део испита: 50 поена. 
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