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Формиране на оценката по дисциплината1
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В зависимост от спецификата на учебната дисциплина и изискванията на преподавателя е възможно
да се добавят необходимите форми, или да се премахнат ненужните.
1

Анотация на учебната дисциплина:
Курсът има за цел да запознае студентите с основни правила на академичното
писане и да изгради практически умения за креативно четене и писане, търсене на
литература, избор на подходяща тема, планиране на работата, оформяне на
собствения текст, изграждане на подходящ научен стил, редактиране на текст,
систематично изложение на идеите, техническо оформяне на текста, представяне на
текст пред аудитория.
Разглеждат се видовете научни текстове, поставят се основите на работата с научен
текст. Включени са теоретични занятия, които запознават студентите с правилата за
писане на различни видове научен текст, планиране на работата, структуриране на
текста, редактиране и представяне пред аудитория. Практическите занятия са
насочени към написване и представяне на собствен текст с цел приложение на
теоретичните познания, получени на лекции.

Предварителни изисквания:
Студентите да са избрали тази дисциплина.

Очаквани резултати:
- Овладяване на основните правила на академичното писане
- Изграждане на практически умения за креативно четене и писане, търсене на
литература, избор на подходяща тема, планиране на работата, оформяне на
собствения текст.
- Придобиване на умения за редактиране на текст, систематично изложение на
идеите, техническо оформяне на текста, представяне на текст пред
аудитория.

Учебно съдържание
№
1

2

3

Тема:
Хорариум
Смисълът на научния текст в психологията (Защо трябва 2
да умеем да четем и пишем научни текстове?). Видове
научен текст (анотация, реферат, доклад, есе, дипломна
работа, курсова работа, дисертация, научна статия,
студия, монография).
Четене на научен текст (аналитично четене, водене на 2
бележки, критично отношение към прочетеното,
категоризиране на прочетеното).
Избор на тема за провеждане на психологическо 2
изследване (как да изберем подходяща тема; значима ли е
2

4.

5.

6

7

8

9
10

11

12
13

темата, която сме избрали; колко обширна или конкретна
трябва да бъде избраната тема).
Намиране на необходимите материали (как, къде, какво се
търси; източници на научна информация – библиотеки,
бази данни, електронни източници, научни форуми,
други).
Оформяне на библиографска справки (библиографско
описание на източници; какво се включва в
библиографската справка; библиографска справка и
използвана литература).
Съставяне на работен план (какво трябва да съдържа
текста, намиране на аргументи, развитие на основните
идеи, намиране на допълнителна информация за
разгръщане на основните идеи).
Научен стил (какво представлява, как да го постигнем,
разлика между научен и популярен стил). Психологическа
терминология.
Написване и редактиране на текста (окончателна
структура на текста, организация на мислите,
конструиране на параграфи, съгласуваност на текста,
оценка на използваните аргументи).
Техническо оформление на текста.
Представяне на психологически научен текст пред
аудитория (използване на технически средства,
предварителна подготовка, поведение по време на
презентацията).
Написване на собствен текст (избор на тема; намиране на
литература; съставяне на план за работа; представяне на
основните идеи от прочетените източници; структуриране
на текста; техническо оформление на текста).
Представяне на доклад пред аудитория (изнасяне на
доклади, слушане, задаване на въпроси, дискусия).
Редактиране на студентски текстове.
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Конспект за изпит
№
1

2
3

Въпрос
Смисълът на научния текст в психологията (Защо трябва да умеем да четем и
пишем научни текстове?). Видове научен текст (анотация, реферат, доклад,
есе, дипломна работа, курсова работа, дисертация, научна статия, студия,
монография).
Четене на научен текст (аналитично четене, водене на бележки, критично
отношение към прочетеното, категоризиране на прочетеното).
Избор на тема за провеждане на психологическо изследване (как да изберем
подходяща тема; значима ли е темата, която сме избрали; колко обширна или
3

4.

5.

6.

7.
8.

9.
10.

конкретна трябва да бъде избраната тема).
Намиране на необходимите материали (как, къде, какво се търси; източници
на научна информация – библиотеки, бази данни, електронни източници,
научни форуми, други).
Оформяне на библиографска справки (библиографско описание на
източници; какво се включва в библиографската справка; библиографска
справка и използвана литература).
Съставяне на работен план (какво трябва да съдържа текста, намиране на
аргументи, развитие на основните идеи, намиране на допълнителна
информация за разгръщане на основните идеи).
Научен стил (какво представлява, как да го постигнем, разлика между научен
и популярен стил). Психологическа терминология.
Написване и редактиране на текста (окончателна структура на текста,
организация на мислите, конструиране на параграфи, съгласуваност на
текста, оценка на използваните аргументи).
Техническо оформление на текста.
Представяне на психологически научен текст пред аудитория (използване на
технически средства, предварителна подготовка, поведение по време на
презентацията).
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