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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: Иванка Тодорова Мавродиева-Георгиева, проф. дн 

Факултет: Философски 

Наименование 

на курса: 
Формиране и усъвършенстване на умения за създаване, редактиране, 

публикуване и разпространение на научни публикации 

Семестър и 

година: 
Втори, 2017/2018 

 

Учебна 

заетост 

Форма Хорариум 

Аудиторна 

заетост 

Лекции 30 

Семинарни упражнения  

Практически упражнения (хоспетиране)  

Обща аудиторна заетост  

Извън- 

аудиторна  

заетост 

Реферат  

Доклад/Презентация 40% 

Научна статия 40% 

Курсов учебен проект  

Учебна екскурзия  

Самостоятелна работа в библиотека или с ресурси 20% 

Обща извънаудиторна заетост  

ОБЩА ЗАЕТОСТ 60 

Кредити аудиторна заетост1 1 

Кредити извънаудиторна заетост 2 

ОБЩО ЕКСТ 3 

 

  

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

В курса са включени са теми, които са насочени към доразвиване уменията на 

докторанти и новопостъпили университетски преподаватели (асистенти, които 

изготвят докторски дисертации) за създаване на текстове на научни публикации, 

които да покриват изискванията за качествена научна продукция. Предвидени са 

лекции и работа в малки групи, както и индивидуални консултации, за да се 

постигнат очакваните резултати жанрово, структурно, съдържателно и редакционно 

равнище. 

 

 

Предварителни изисквания: 

Докторантите да имат базови познания и да са автори поне на една научна 

публикация и които да са мотивирани да усъвършенстват уменията си да създават 

научни текстове, които са отговарят на високи изисквания на научни списания и 

научни комитети. 

 

 

Очаквани резултати: 

Да изготвят текстове за научни публикации, които да отговарят на критериите в 

научни списания и да покриват изискванията по отношение на структура, 

съдържание, аргументация, методика, резултати от изследвания, цитиране и 

позоваване на научни източници. Да редактират свои текстове и да са развили 

комплексни умения за създаване и редактиране на научни статии и научни доклади. 

Да умеят да представят резултати от свои изследвания в научни статии и да ги 

оповестяват в онлайн научни мрежи. 

 

 

Индикативна целева група: 

Докторанти, млади преподаватели и учени, които вече са завършили курс по 

академично писане или преподават, които имат базови познания и имат научни 

публикации и които се мотивирани да усъвършенстват уменията си да създават 

научни текстове, които са отговарят на високи изисквания на научни списания и 

научни комитети и редакционни колегии при работа по проекти и при публикуване 

след научни конференции, докторантски семинари и други академични форуми. 
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ІІ. УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ: 

№ Тема: Хорариум 

1 Оптимизиране процеса на търсене на базови, значими и 

акутални научни публикации и източници. Софтуерни 

системи и програми, подпомагащи процеса на търсене. 

Селектиране на научни източници. Рефериране на научни 

източници. Анотиране на научни източници. 

3 

2 Изготвяне на първи вариант или план на научна статия и 

научен доклад. Допълване и обновяване на вариантите. 

Изготвяне на окончатален текст за представяне пред 

научно списание, научна конференция или при работа по 

проект. 

3 

3 Теоретичният обзор в научната публикация. Изготвяне на 

теоретична рамка, обзор и въвеждане на терминология и 

понятия, включени в статията. Начини на представянето 

им в структурата на текста.  

3 

4 Изследователската част в научната публикация. Общи и 

специфични начини при подготовката и представянето й.  

3 

5 Жанрови особености на научната публикация. Статия. 

Доклад. Рецензия и представяне на научни публикации. 

3 

6 Библиография. Изготвяне и оформяне на библиография, 

списък с използвани или цитирани източници. Стандарти 

и изисквания при изготвяне на библиография. Интернет 

източници, онлайн ресурси и електронни публикации. 

БДС, АРА и Чикагска система. Други стандарти. 

3 

7 Цитиране. Стандарти и изисквания. Цитиране в научни 

списания. Цитиране на електронни източници. Цитиране 

на нормативни актове. Цитиране на административни 

документи. Цитиране и позоваване. Буквални цитати. 

Цитиране на базови източници. Вторични цитати.  

Цитиране и позоваване. 

3 

8 Функции на рецензия на научна публикации в процеса на 

публикуване. Как да се редактира текстът при покриване 

изискванията на рецензентите? Етапи на редактиране на 

научната статия. 

3 

9 Етапи при публикуване на научна статия или научен 

доклад. Изисквания на редакционни колегии на научни 

списания. Изисквания на научни комитети към 

конференции. Изисквания на научни екипи при работа по 

проекти. 

3 

10 Научни мрежи. Разпространение на публикации в онлайн 

научни мрежи. Стандарти, критерии, добри практики. 

3 
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3. Мавродиева, И., Й. Тишева (2016). От реферата до магистърската теза. Академично 

писане за студенти. София: БГ учебник. 

4. Мавродиева, И. (2010). Абстракт, резюме, представяне на автори, сп. Бизнес секретар, кн. 

2/2010, 2-6. 

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

секретар, кн. 3/2010, 14-18. 

6. Речник на българския език. https://rechnik.chitanka.info/ 

7. Онлайн справочник „Ка се пише“, https://kaksepishe.com/ 

 

Допълнителна литература: 

Пашов, П. (1989). Практическа българска граматика. София: „Народна просвета”. 

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

книжовен език. София: УИ „Св. Кл. Охридски” 

 

 

 

17 май 2017 г. Съставил:  

 Иванка Мавродиева, прф. дн 
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