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The name of the discipline
Academic Writing
Lecturor
Assistant Professor A.Atanasova
The form of the discipline
Educational Degree
eligible
Bachelor
The year of the education
The term
First
Second
Credits
Horrarium
2,5
20 hours of lectures, 10 hours of seminars
The form of education
Language
Full-time
Bulgarian
The form of examination
Current tasks; Course project; Oral representation of the course project

Requirements
Students should be selected the discipline.
Course’s goals
The main goals of the course are to present the basic principles of academic writing and to build
practical skills about creative reading and writing, searching for literature, select an appropriate
topic, planning the writing process, writing and rewriting in appropriate tone and scientific style,
technical requirements about the academic papers, oral representing the report.
Discipline’s content (Annotations and Topics)
The course presents the main kinds of scientific papers and basic skills for successful study. In the
lectures students will be acquainted with standards about writing scientific papers, steps in planning
and rules for structuring the text, rewriting and giving presentations. In the seminars students will be
given the opportunities to put into practice their theoretical knowledge by writing and presenting
their own scientific papers.
Thematic plan
Lectures




The significance of the scientific text in psychology (Why should we be able to read and write
scientific texts?) Different kinds of scientific texts (Annotation, Paper, Essay, Master thesis,
Dissertation, Article, Course project, Monograph). Theoretical and research paper in
psychology.
Reading a scientific text (analytical reading, how to make notes, assume a critical attitude
towards the text, categorize ideas).
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Choosing an appropriate topic about psychological research (how to select an appropriate
topic, is it a reasonable topic, general or concrete topic should be selected).
How to find the materials (how, when and what to search; resources for scientific
information – libraries, base dates, Internet, scientific forums, electronic resources, etc).
How to reference your work.
Designing the project (what should we put in the text, finding the arguments, elaborating the
main ideas, do you need some additional information to develop your ideas).
Scientific style (what is it, how to attain it, scientific and popular styles). Psychological
terminology.
Writing and rewriting the text (polishing the final draft, organizing your thoughts, connecting
paragraphs, précising arguments). Theoretical survey and research paper.
Technical standards.
Presenting a psychological paper (using Power Point presentations, training in advance, how
to behave in the time of presentation).

Seminars




Writing own scientific text (selecting topic, searching literature, planning your work,
съставяне на план за работа; structuring the text, структуриране на текста; technical
standards).
Oral presentation (giving presentation, listening to presentation, asking questions,
discussion).
Rewriting colleague’s papers.
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Assessing students
The final mark is forming by:
 Assessing current projects
 Completing a course project
 Giving presentation
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