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Учебна 

заетост 

Форма Хорариум 

Аудиторна 

заетост 

Лекции 30 

Семинарни упражнения  

Практически упражнения (хоспетиране)  

Обща аудиторна заетост  

Извън- 

аудиторна  

заетост 

Реферат 10 

Доклад/Презентация 10 

Научно есе 10 

Курсов учебен проект 10 

Учебна екскурзия  

Самостоятелна работа в библиотека или с ресурси 20 

Обща извънаудиторна заетост 60 

ОБЩА ЗАЕТОСТ 90 

Кредити аудиторна заетост1 1 

Кредити извънаудиторна заетост 2 

ОБЩО ЕКСТ 5 

 

 

Предварителни изисквания 

Добро владеене на български език, на правописни и пунктуационни правила. 

 

                                                           
1 Моля, отбележете ако кредитите не са приложими 



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 теоретико-

практическа 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 

Първи модул: Академичното писане в контекста на научните дейности на 

катедрата, факултета, университета и поетапно представяне на резултати на 

научни форуми. 

Тема 1: Презентация. 

Видове презентация. Специфични особености на презентацията. Приложение на 

презентацията в академичната комуникация. Специфика при презентирането на 

доклади, реферати, научни съобщения, резултати от проекти и др. Комуникативни 

похвати. 

Изисквания за структуриране на текст. Стандарти при изготвяне на мултимедийни 

продукти и видеоматериали. Изисквания за успешно презентиране. 

Тема 2: Научна конференция. Академична комуникация. 



Конференция. Видове конференции. Научна конференция. Специфика. Приложение в 

академичната област. Писане на доклади и презентации за участие в научни 

конференции.  

Умения за ефективно и резултативно участие в научна конференция. Умения за 

представяне на резюмета, научни съобщения и научни доклади.  

Тема 3: Семинар. Приложение в сферата на висшето образование. Подготовка на 

писмени материали и презентации за участие в семинари. 

Тема 4: Кръгла маса. Приложение в сферата на висшето образование. Подготовка на 

писмени материали и презентации за участие в семинари. 

Тема 5: Постерна сесия. Подготовка на постери за участие в постерни сесии и в 

процеса на представяне на резултати от дисертацията на докторанта. 

Втори модул: Академичното писане в контекста на подготовката и защитата на 

докторска дисертация. 

Тема 1: Докторската дисертация и академичното писане. Етап на подготовка. 

Работа с източници. Обработка на данни. Избор на методи. Изграждане на теоретична 

рамка. Методическа рамка. Представяне на резултатите. Заключение. Библиография. 

Проучвани и изследвани източници. Списък със съкращенията. Азбучен показалец и 

др. 

Тема 2: Структура и съдържание на докторската дисертация. Особености. 

Стандарти. Норми. Образци. 

Тема 3: Авторефератът към дисертацията – особености на академичното писане.  

Тема 4: Комуникативни особености на защитата на дисертация. Регламент и 

процедура. Видове академични публики. Регламент и процедура. Изисквания. 

Формати. Стандарти. Апробация. 

Тема 5: Постдокторантурите – представяне на резултати и академична/научна кариера 

след защитата на докторска дисертация. Проекти. Социални мрежи и медии. Мрежи, 

научни мрежи и екипи с научни цели. 

 

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=2613 

Академично писане - 2 част 

 
• Teacher: Иванка Мавродиева 

 

 

Препоръчана литература / Препоръчани информационни източници 
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2. Пенчева, А. Цитирането – гледната точка на издателския редактор, 
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