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СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ 

 

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ КАТО ЛЕКТОР В ПРОЕКТ 

 

BG05M2OPP001-2.09-0013 Докторантски център „Св. Климент Охридски“ 

 

 

І. УЧЕБНА ПРОГРАМА: 
 

Преподавател: Гл. ас. д-р Христо Анастасов Беров 

Факултет: ИФ 

Наименование 

на курса: 
Докторска дисертация по хуманитаристика и възможностите на 

електронните ресурси 

(PhD in Humanities and digital resource opportunities  

Семестър и 

година: 
Летен 2018/2019 

Програмата може да се предложи на английски език 

 

Учебна 

заетост 

Форма Хорариум 

Аудиторна 

заетост 

Лекции 30 

Семинарни упражнения  

Практически упражнения (хоспетиране)  

Обща аудиторна заетост 30 

Извън- 

аудиторна  

заетост 

Реферат  

Доклад/Презентация  

Научно есе  

Курсов учебен проект 30 

Учебна екскурзия  

Самостоятелна работа в библиотека или с ресурси 90 

Обща извънаудиторна заетост 120 

ОБЩА ЗАЕТОСТ 150 

Кредити аудиторна заетост1 2 

Кредити извънаудиторна заетост 8 

ОБЩО ЕКСТ 10 

 

  

                                                 
1 Моля, отбележете ако кредитите не са приложими 
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Анотация на учебната дисциплина: 

Курсът цели да подпомогне дейността на студенти в ОНС „Доктор“ от сферата на 

хуманитарните и социалните науки като им представи основни подходи и принципи 

при разработването на дисертация и работата с достъпните електронни ресурси Тъй 

като курсът е насочен преди всичко към чужденци акцентът ще преди всичко върху 

англо-езични бази и ресурси. Курсът ще предостави възможности за запознаване с 

добри практики в областта на дигитализацията и електронната обработка на 

извороведски материали. Той цели да подпомогне бъдещите доктори при 

подготовката на техните трудове. 

 

Предварителни изисквания: 

 

 

Няма предварителни изисквания 

 

 

 

Очаквани резултати: 

 

Използване на резултатите от курса в конкретното изследване на докторантите. 

 

 

 

Индикативна целева група: 

 

 

Докторанти от всички специалности. 
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ІІ. УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ: 

№ Тема: Хорариум 

1 Хуманитаристика и дигитални ресурси – поле на 

интеракция 

15 

2 Добри практики. Направления и насочености 15 

3   

4   

5   

 

ІІІ. БИБЛИОГРАФИЯ  

Основна: 

1. … 

2. Farina Madita Dobrick Jana Fischer Lutz M. Hagen (eds.), Research Ethics in the Digital Age. 

Ethics for the Social Sciences and Humanities in Times of Mediatization and Digitization, 

2018. 

3. Lewis Levenberg, Tai Neilson, David Rheams (eds.), Research Methods for the Digital 

Humanities, 2018. 

4. Paul Longley Arthur, Katherine Bode, Advancing Digital Humanities: Research, Methods, 

Theories, 2014 
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