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СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” 

Факултет: Философски 
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Градски изследвания 

УЧЕБНА ПРОГРАМА 

Дисциплина:  

 

ТЮТОРСКИ СЕМИНАР 1  

Водещи:  Гл. ас. д-р Момчил Емилов Христов, Ас. Мила Петрова Минева 

 
Учебна заетост Форма Хорариум 

Аудиторна заетост 
Лекции - 

Семинарни упражнения 60 

Обща аудиторна заетост 60 

Извънаудиторна 

заетост 

Доклад/Презентация 30 

Самостоятелна работа в библиотека или с ресурси 60 

Обща извънаудиторна заетост 90 

ОБЩА ЗАЕТОСТ 150 

Кредити аудиторна заетост 2 

Кредити извънаудиторна заетост 3 

ОБЩО ЕКСТ 5 

 

№ Формиране на оценката по дисциплината 
% от 

оценката 

1.  
Workshops {информационно търсене и колективно обсъждане на доклади и 

реферати) 
50% 

2.  Изпит 50% 

 

Анотация на учебната дисциплина: 

Целта на тюторския семинар е да отговори на специфичните интереси в рамките на градските 

изследвания на студентите и в този смисъл програмата му се конструира всяка година от гледна точка 

на участниците в магистърската програма. Тюторският семинар осигурява допълнителни лекции на 

изследователи в области, към които студентите имат интерес, но са останали встрани от фокуса на 

програмата. Тюторският семинар, освен това, предлага форма на академично общуване, но 

фокусирано върху филми, книги, т.е. предлага самото културно потребление да се мисли като 

изследователска възможност. Това е и платформа, в която докторанти и колеги да представят 

изследвания, по които работят в момента. 
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Предварителни изисквания: 

Няма 

 

Очаквани резултати: 

По-добро познаване на полето на градските изследвания; 

Развиване на изследователското въображение; 

Овладяване на академичните форми на дебат. 

 

Учебно съдържание  

Учебното съдържание се структурира в началото на всеки семестър с оглед на специфичните 

интереси на студентите. 

 

Конспект за изпит 

Изпитът е под формата на дебат върху определен проблем, фокусиран в курса през лекции, филми, 

книги. 

 

Библиография  

Библиографията се подготвя в началото на всеки семестър с оглед на избрания специфичен фокус на 

курса. 

 

 

 

 

Февруари 2016 г.   Съставили: 

   Гл. ас. д-р Момчил Христов, 

  ас. Мила Минева 

    

 


