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Цел и задачи на курса
Курсът има за цел да развие и усъвършенства уменията на докторанти от различни
специалности и факултети за писане и редактиране на писмени текстове на изготвени
от тях доклади, статии, дисертации, презентации и др. Курсът е с теоретикопрактическа насоченост, включва както лекции, така и практически семинари, по
време на които докторантите представят свои образователни и научни презентации,
формират умения за редактиране на свои и чужди научни текстове, да участват
ефективно в диалогични формати като дискусия, конференция, семинар и др.
Анотация на курса Курсът е структуриран в две части, всяка от които включва по два
модула.
Първа част: Особености на академичното писане при подготовка, написване и
редактиране на научни статии и научни доклади в списания, сборници и електронни
списания. Стандарти в академичното писане при съставяне и оформяне на
библиография и при цитиране в научни публикации. Редакторските умения като част
от академичното писане.
Втора част: Академичното писане: представяне на резултати от дисертацията на
научни форуми: конференции, симпозиуми, кръгли маси и други. Подготовка,
редактиране и защита на докторската дисертация.
Тематичен план
Тематичен план:
Първа част: Особености на академичното писане при подготовка, написване и
редактиране на научни статии и научни доклади в списания, сборници и електронни
списания. Стандарти в академичното писане при съставяне и оформяне на
библиография и при цитиране в научни публикации. Редакторските умения като част
от академичното писане.
Тема 1: Академично писане. Академичен дискурс. Специфични особености.
Тема 2: Научна статия. Структура на статия – стандарти и изисквания. Анотация,
резюме и абстракт към статията. Формулиране на заглавие на статия – стандарти на
академичното писане. Съдържане на научната статия. Приемане, рецензиране,
редактиране и публикуване на научна статия.
Тема 3: Доклад. Видове доклади.
Научен доклад. Научно съобщение. Експозе. Специфика, обусловена от особеностите
на академичния дискурс и академичното писане. Структурни изисквания. Формати.
Стандарти.

Тема 4: Особености на уебрайтинга, особености на уебрайтинг за академични цели.
Особености на уебрийдинга – Web 2.0. Структуриране на електронна научна
публикация. Цитиране. Аргументация. Хиперлинкове.
Тема 5: Академични публикации в системи за електронно обучение – Мудъл и други.
Публикации в академични блогове и социални мрежи.
Тема 6: Рецензия. Рецензия на научен труд. Рецензия на статия, доклад, дипломна
работа и магистърска теза. Специфика, обусловена от особеностите на академичното
писане.
Тема 7: Библиография и цитиране. Оформяне на библиография. Стандарти и
изисквания. Първични и вторични източници. Интернет източници. БДС, АРА и
Чикагска система
Тема 8: Цитиране. Правила. Норми. Стандарти и изисквания. Цитиране в научни
списания. Цитиране в дисертационен труд.
Цитиране на електронни източници. Други системи.
Тема 9: Редактиране на научен текст.
Правопис. Норми и правила. Пунктуация. Препинателни знаци. Правила.
Тема 10: Знаци за редактиране и коригиране. Редактиране. Видове редакции.
Стилистични редакции. Шаблоните и клишетата, чуждиците и заемките в научни
текстове – замени и редактиране.
Методи на оценяване
Участие в лекциите.
Онлайн оценяване в електронната система Мудъл по всяка една задача се получава
рецензия и оценка на докторанта.
Форма на завършване
Сумиране на участие в часовете и оценени материали по всяка една от задачите в
електронната система Мудъл – Платформа за електронно обучение на СУ.
Допълнителни бележка
Присъствието и участие в часовете е задължително. Всеки докторант трябва в срок да
представи онлайн изпълнени задачите.

Адрес на електронния вариант на курс в Платформата за електронно обучение
на СУ
https://elearn.uni-sofia.bg/enrol/index.php?id=516
Академично писане - 1 част
Teacher: Иванка Мавродиева
Препоръчана литература / Препоръчани информационни източници
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