
Допълнителна изпитна дата 

 зимен семестър, уч. 2021 / 2022 г.  

Специалност Компютърни науки, ОКС „Бакалавър“, редовно/задочно обучение 

Преподавател Дисциплина Дата, час Линк за виртуална зала 

Катедра Информатика и информационни технологии 
гл. ас. д-р Магдалена Андреева Информационни системи, 

Системно програмиране 
16.12.2021 г. 

от 15.00 ч. 
https://exam-bbb.uni-ruse.bg/b/cfc-4gt-m6x 

проф. д-р Цветомир Василев Компютърна графика 4.12.2021 г.  
от 8.00 ч. 

https://exam1-bbb.uni-ruse.bg/b/2xt-7ej-eav-8mz 

доц. дн Валентина Войноховска Операционни системи, ММСТ 17.01.22 г.  
от 10.00 ч. 

https://exam-bbb.uni-ruse.bg/b/val-vuq-cdf 

гл. ас. д-р Методи Димитров Интернет технологии 10.12.2021 г. 
от 9.00 ч. 

https://meet1.uni-ruse.bg/b/da7-g74-uzv 

доц. д-р Десислава Атанасова Непроцедурно програмиране, 
Изкуствен интелект, 
Човекомашинен интерфейс 

04.12.2021 г. 
от 9.00 ч.  

https://exam-bbb.uni-ruse.bg/b/euu-7y2-2ep 

гл. ас. д-р Валентин Великов Компонентно ориентирано 
програмиране 
Езици, автомати изчислимост 
Програмиране на мобилни 
устройства 

02.02.2022 г.  
от 9.00 ч. 

 https://exam-bbb.uni-ruse.bg/b/h7v-uqg-zve 

доц. д-р Пламенка Христова Увод в програмирането 11.12.2021 г. 
от 9.00 ч. 

https://exam1-bbb.uni-ruse.bg/b/2ud-g0u-w9a-khv 

доц. д-р Пламенка Христова Софтуерни технологии 
(задочници) 

11.12.2021 г. 
от  9.00 ч. 

https://exam1-bbb.uni-ruse.bg/b/2ud-g0u-w9a-khv 

доц. д-р Св. Цанков Уеб дизайн 14.12.2021 г. 
от 10.00 ч. 

https://exam-bbb.uni-ruse.bg/b/7gm-pha-wee 
 

доц. д-р Р. Русев Обектно-ориентирано 
програмиране, Обработка на 
изображенията 

13.12.2021 г. 
от 9.00 ч. 

https://exam-bbb.uni-ruse.bg/b/rum-cad-fku 

проф. д-р К. Григорова Бази от данни, Проектиране и 
анализ на алгоритми 

16.12.2021 г. 
от 13.00 ч. 

https://exam1-bbb.uni-ruse.bg/b/nuk-prv-6qx-nuv 
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Преподавател Дисциплина Дата, час Линк за виртуална зала 

доц. д-р Галина Атанасова Въведение в информатика, 
Структури от данни и 
програмиране 

18.12.2021 г. 
от 10.00 ч.  

https://exam-bbb.uni-ruse.bg/b/gal-wjg-rgc 

Катедра Математика 
доц. д-р Емилия Великова 
(Студентите подават 
предварителна заявка по имейл 
до преподавателя) 

Линейна алгебра и геометрия 10.12.2021 ч. 
от 15.00 ч. 

https://exam1-bbb.uni-ruse.bg/b/qmm-qih-4qe-cm0 

гл. ас. д-р Тихомир Гюлов 
(Студентите подават 
предварителна заявка по имейл 
до преподавателя) 

Дискретни структури, 
Практикум по дискр. структури 

11.12.2021 г. 
от 9.00 ч. 

https://exam-bbb.uni-ruse.bg/b/uhn-wzx-ycn 

доц. д-р Антоанета Михова 
(Студентите подават 
предварителна заявка по имейл 
до преподавателя) 

Мат. анализ 1 
Мат. анализ 2 

10.12.2021 г. 
от 10.00 ч.  

https://exam-bbb.uni-ruse.bg/b/ant-v29-urg 

Катедра Приложна математика и статистика 
доц. д-р Евелина Велева Числени методи 25.01.2022 г. 

от 9.00 ч. 
https://exam-bbb.uni-ruse.bg/b/xre-djd-n6x 
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