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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  

Форма на обучение 

Редовно 

Език на обучението 

български 

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. 

  

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. 

 

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.  

 

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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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. 

 

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. 

 

Библиография  

1. Антонов, Н. Речник на нови и най-нови думи в българския език, С., 1995.  

2. Бижков, Г. (2002) Дипломната работа не е лесна работа, но с компютър и 

интернет…, София, УИ “Св.Кл.Охридски”. 

3. Граматика на съвременния български книжовен език (1983),  Том 1 фонетика, Том 2  

морфология, Том 3 том синтаксис, София, Изд. БАН. 

4. Еко, У. (1999) Как  се пише дипломна работа, София, ИК “Александър Панов”. 

5. Колева, В., Др. Чанков. (2004) Къде грешим най-често, София, ИК “Диоген.bg”.  

6. Мавродиева, И. (2005) Академично писание, Изграждане на успешни писмени и 

устни умения в процеса на академичната комуникация, София, ИК Сема РШ. 

7. Мавродиева, И., Й. Тишева, (2010) Академичната комуникация, София, ИК Сема 

РШ. 
8. Мавродиева, И. (2010) Абстракт, резюме, представяне на автори, сп. Бизнес 

секретар, кн. 2/2010, 2-6. 

9. Мавродиева, И. (2010)  Академична комуникация и академични блогове, сп. Бизнес 

секретар, кн. 3/2010, 14-18. 

10. Манолова, Л. (1993) Кратък речник на българската езиковедска терминология, 

София, Изд. БАН. 

11. Пачев, А. (1993) Малка енциклопедия по социолингвистика, Плевен, Изд. “Евразия-

Абагар”. 

12. Пашов, П. (1989) Практическа българска граматика, София, Изд. “Народна 

просвета”. 

13. Пашов, П., Хр. Първев. (2002) Правоговорен и правописен речник на българския 

книжовен език, София, УИ “Св. Кл. Охридски”. 

14. Речник на българската граматическа терминология (1988) Част 1, съст. В. Станков и 

др., София, ДИ “Д-р Петър Берон”. 

15. Ринкова, С. (1998) Как да напиша дипломна работа (методическо ръководство за 

студенти дипломанти), Благоевград. 

16. Тишева, Й., Г. Дачева, Т. Ангелова. (2004) Българският език – трудни въпроси, 

лесни отговори, София, Изд. “Стандарт”. 

17. Форсайт, Патрик, Започнете с най-важното. Организиране на времето. Как да 

организираме времето си за максимална производителност, С., 2000 г. 



 

 4 

P
ag

e4
 

18. Янакиев, М. (1994) Как да редактираме свой и несвой текст, София, Изд. “Регалия 

6”. 

 

Интернет източници: 
1. Керпеджиев, С. Преди да напишем първата си статия. Информационната структура на 

научната публикация, Наука 4, 1991, Институт по математика с ИЦ – 

<http://slovo.pu.acad.bg/ma/pisane-statia.htm> - 05.02.2010. 

2. Пенчева, А. Цитирането – гледната точка на издателския редактор, 

<http://liternet.bg/publish9/apencheva/citirane.htm> - последно посещение на 22.1.2010. 

3. Нов български университет, Център за оценяване, Академично, есе, http://www.nbu.bg 

4. Нов български университет, Департамент “Чужди езици и литератури”, Оформяне на 

публикациите в Годишника на департамента,  <http://www.nbu.bg/departments/d3.php>, 

последно посещение на 22.1.2010. 

5. Начини на цитиране… Компютърни програми в помощ на пишещия научен труд… 

<www.slav.uni-sofia.bg/Masters/MagStaroBulg.html> - последно посещение на 22.1.2005. 

6. Заглавието на доклада - <asrto.shu-bg.net/acticle.dot> – последно посещение на 

21.1.2005. 

7. Виртуален форум за докторанти – <http://ecet.ecs.ru.acad.bg/> - последно посещение на 

21.1.2005. 

 

What is an Academic Paper. Composition Center. – http://www.dartmouth.edu/-

compose/student/ac_paper/what.html - 29.05.2003. - последно посещение на 10.10.2009. 

The Writing Process – Hamilton College – 

http://www.hamilton.edu/writing/style/process.html -29.05.2003. 

Writing and Rhetoric. Program in Writing and Rhetoric. College of Arts and Science. 

http://naples.cc.sunysb.edu/CAS/ubdept2.nsf/pages/wrt – 14.03.2003. 

Writing Program. University of Utah. Courses – <http://hum.utah.edu.uwp/cources -  

14.03.2003. 

What is an Academic Essay? – <http://www.sussex.ac.uk/langc/skills/ac-essay.html> - 

29.01.2005. 

ABC of Academic Writing & ABC of Essay – 

<http://www.mdx.ac.uk/www/study/gloess.htm> - 29.01.2005>. 

The Critical Reader. Text Structure and Argument. University of Sussex Language Institute: 

Study Skills - < http://www.sussex.ac.uk/langc/skills/txtstruc.html> -29.01.2005>. 

The Academic Essay. Read & Think. Writing Machine – 

<http://ec.hku.hk/writingmachine/bin1/randt.thm> - 29.01.2005. 

 

 

 

http://slovo.pu.acad.bg/ma/pisane-statia.htm
http://liternet.bg/publish9/apencheva/citirane.htm
http://www.nbu.bg/
http://www.nbu.bg/departments/d3.php
http://www.slav.uni-sofia.bg/Masters/MagStaroBulg.html
http://ecet.ru.acad.bg/
http://www.dartmouth.edu/-compose/student/ac_paper/what.html%20-%2029.05.2003.%20-%20последно%20посещение%20на%2010.10.2009.
http://www.dartmouth.edu/-compose/student/ac_paper/what.html%20-%2029.05.2003.%20-%20последно%20посещение%20на%2010.10.2009.
http://www.hamilton.edu/writing/style/process.html%20-29.05.2003.
http://www.hamilton.edu/writing/style/process.html%20-29.05.2003.
http://naples.cc.sunysb.edu/CAS/ubdept2.nsf/pages/wrt%20–%2014.03.2003.
http://naples.cc.sunysb.edu/CAS/ubdept2.nsf/pages/wrt%20–%2014.03.2003.
http://hum.utah.edu.uwp/cources
http://www.sussex.ac.uk/langc/skills/ac-essay.html%3e%20-%2029.01.2005.
http://www.sussex.ac.uk/langc/skills/ac-essay.html%3e%20-%2029.01.2005.
http://www.mdx.ac.uk/www/study/gloess.htm%3e%20-%2029.01.2005%3e.
http://www.mdx.ac.uk/www/study/gloess.htm%3e%20-%2029.01.2005%3e.
http://www.sussex.ac.uk/langc/skills/txtstruc.html%3e%20-29.01.2005%3e.
http://www.sussex.ac.uk/langc/skills/txtstruc.html%3e%20-29.01.2005%3e.
http://ec.hku.hk/writingmachine/bin1/randt.thm%3e%20-%2029.01.2005

