Код. Наименование на учебната дисциплина

Академично писане за докторанти
(стандарти, организация, жанрове, уебрайтинг и електронни публикации)
Титуляр на курса:
доц. д-р Иванка Мавродиева
Вид на дисциплината
избираема

Образователно-квалификационна
степен - доктор

Година на обучение
l

Семестър
летен

Кредити
10

Хорариум
30 часа лекции
Език на обучението
български

Форма на обучение
Редовно

Форми на контрол
20% контролна работа, 40% академично портфолио, 40% писмен изпит.
Цели:
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, научна конференция, семинар и др.
Съдържание на дисциплината (анотация и теми):
Курсът е структуриран в пет модула:
Първи модул: Академично писане - теоретична рамка и жанрове.
Втори модул: Академичното писане в контекста на подготовката и защитата на
докторската дисертация.
Трети модул: Стандарти в академичното писане при съставяне и оформяне на
библиография и при цитиране в научни публикации.
Четвърти модул: Редакторските умения като част от академичното писане.
Пети модул: Особености на академичното писане при електронни публикации,
електронни списания и уебрайтинг в контекста на академичната комуникация.
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Тематичен план:
Първи модул: Академично писане - теоретична рамка и жанрове
Тема 1: Академично писане. Академичен дискурс. Специфични особености.
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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.
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: Рецензия. Рецензия на научен труд. Рецензия на статия, доклад, дипломна работа и
магистърска теза. Специфика, обусловена от особеностите на академичното писане.
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 и
методическа рамка. Представяне на резултатите. Заключение. Библиография. Проучвани и
изследвани източници. Списък със съкращенията. Азбучен показалец и др.
Тема 2: Структура на докторската дисертация. Авторефератът към дисертацията –
особености на академичното писане.
Тема 3: Комуникативни особености на защитата на дисертация. Регламент и процедура.
Видове академични публики. Регламент и процедура. Изисквания. Формати. Стандарти.
Апробация.

Четвърти модул: Редакторските умения като част от академичното писане. Стандарти
в академичното писане при съставяне и оформяне на библиография и при цитиране в
научни публикации.
Тема 1: Библиография и цитиране. Оформяне на библиография. Стандарти и изисквания.
Първични и вторични източници. Интернет източници.
Тема 2: Цитиране. Правила. Норми. Стандарти и изисквания. Цитиране в научни
списания. Цитиране в дисертационен труд.
Цитиране на електронни източници. Чикагска система. Други системи.
Тема 3: Редактиране на научен текст.
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Трети модул: Академичното писане в контекста на научните дейности на катедрата,
факултета, университета.
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 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 за участие в семинари.

Правопис. Норми и правила. Пунктуация. Препинателни знаци. Правила.
Тема 4: Знаци за редактиране и коригиране. Редактиране. Видове редакции. Стилистични
редакции. Шаблоните и клишетата, чуждиците и заемките в научни текстове –замени и
редактиране.
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Пети модул: Особености на академичното писане при електронни публикации,
електронни списания и уебрайтинг в контекста на академичната комуникация.
Тема 1: Особености на уебрайтинга, особености на уебрайтинг за академични цели.
Особености на четенето на публикации в интернет – Web 2.0.
Тема 2: Структуриране на електронна научна публикация. Цитиране. Аргументация.
Хиперлинкове.
Тема 3: Академични публикации в системи за електронно обучение – Мудъл и други.
Публикации в академични блогове и социални мрежи.
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