Учебна документация – Филологически факултет
ECTS формат на учебен курс; файлът е създаден на 8/2/2012

ECTS МАКЕТ НА УЧЕБЕН КУРС
ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
Катедра
История на литературата и сравнително литературознание
Професионално направление (на курса)
2.1 Филологии
Специалност(и)
Славистика, Балканистика, Актуална българистика, Актуална русистика, Културни дейности в туризма, Докторанти

ОПИСАНИЕ
1. Наименование на курса
Стратегия на научното изследване
2. Код на курса
Не се попълва от преподавателя
3. Тип на курса
Задължителен
4. Равнище на курса (ОКС)
Магистър, магистър след бакалавър
5. Година на обучение
5 (1), доктор
6. Семестър
9 (1), 3 (2)
7. Брой ECTS кредити
3 (4)
8. Име на лектора
Доц. д-р Живко Иванов
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9. Учебни резултати за курса - усвоени знания, умения, компетенции (цели)
Завършилите знаят етапите на научното изследване, правилата за търсене
и работа с научни ресурси, фазите на подготовка и писане на научна статия,
дипломна работа, докторска дисертация; стандартите за ползване на чужди
текстове, стандартите за цитиране и оформяне на научния текст; програми и
техники за улесняване на писането и цитирането.
Завършилите могат да боравят с всякакви научни ресурси, да ги ползват
критически и легитимно, да изграждат свой изследователски текст, да цитират и оформят работата според нейната функция; познават БДС стандарта
за цитиране и най-важните световни стандарти (APA, MLA, Harvard, Vancouver, Turabian, Chicago).
10. Начин на преподаване
Основният начин е аудиторната презентация на материали. Курсът е достъпен в електронна среда Moodle, изисква регистрация и предоставя задължителна и допълнителна информация по основните теми.
11. Предварителни изисквания (знания и умения от предходно обучение) и изисквания за други (едновременни) курсове
Не се изискват предварителни знания и умения. Препоръчително е базисно
боравене с интернет комуникация и програми за писане на текст.
12. Препоръчани избираеми програмни компоненти
Няма
13. Съдържание на курса










Общи въпроси
Структура и технология на изследването
Кой е авторът
Ресурси
Научен текст (статия, дипломна работа, дисертация)
Създаване на научен апарат
Цитати и цитиране
Ресурси за четене в мрежата
Лошите практики

14. Библиография (основни заглавия)
Graham A. Allan, Chris Skinner. (1991). Handbook for research students in the social sciences.
London: Routledge.
Lillis, Theresa, M. Curry, Mary Jane. (2010). Academic writing in a global context: the politics and
practices of publishing in English. Milton Park, Abingdon; New York: Routledge.
Rowena Murray, Sarah Moore. (2006). The handbook of academic writing: a fresh approach. New
York: McGraw-Hill International.
Axelrod, Rise B., Cooper, Charles Raymond, & Warriner, Alison M. (2008). Reading critically, writing well : a reader and guide (8th ed.). Boston: Bedford/St. Martin's.
Godfrey, Jeanne. (2011). Writing for university. Houndmills, Basingstoke, Hampshire ; New York:
Palgrave Macmillan.
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Howard, Rebecca Moore, & Rupiper Taggart, Amy. (2013). Research matters : a guide to research
writing (2nd ed.). New York: McGraw-Hill.
Lambert, Nathaniel M. (2014). Publish and prosper : a strategy guide for students and researchers. New York: Routledge.
Morgan, John H., & Neitzke, Russell. (2007). From beginning to end : Internet research and the
writing process (pp. xiv, 64 p.). South Bend, Ind.: Cloverdale Books.
Schostak, Jill, & Schostak, John F. (2013). Writing research critically : developing the power to
make a difference. London ; New York: Routledge.
Trimmer, Joseph F. (2010). A guide to MLA documentation: with an appendix on APA style (8th
ed.). Boston, Mass.: Cengage Learning.
Бижков, Г. (1997). Дипломната работа не е лесна работа. София: Веда Словена-ЖГ.
Вачева, А. (2003). Международни конвенции за цитиране на източници от Интернет. Изтеглено на 11. 4. 2009 от LiterNet: http://liternet.bg/publish4/avacheva/konvencii.htm
Георги Тасев, Григоров, В., Смрикаров, А. (2002). Законова база и структура на дисертационния труд, – , 2002,. Русе: Изд. ”ИВОНА” ЕООД.
Еко, У. (1999). Как се пише дипломна работа. София: ИК "Ал. Панов", 1999.
Кабаиванов Ради, Мариана Петрова. (2002). Ръководство за разработване и оформяне на
дипломна работа. В. Търново: Фабер.
Мавродиева, И. (2005). Академично писане. Изграждане на успешни писмени и устни умения в процеса на академичната комуникация. София: СемаРШ.
Мулански, П. (2005). Магистърската дипломна работа: Разработване и защита. София: УИ
„Стопанство".
Пенкова Ефросина, Антоанета Тотоманова. (2003). Цитирането - гледната точка на библиографите. Изтеглено на 2. 2. 2008 от LiterNet:
http://liternet.bg/publish9/atotomanova/citiraneto.htm
Тасев, Г. (2004). Методични основания на научните изследвания: Как се разработва дисертационен труд. София: Авангард.
Томов, Д. (2001). Как се пише дипломна работа. Варна: МУИ.

15. Планирани учебни дейности и методи на преподаване
Лекции и презентации
Самостоятелна работа с учебно съдържание
Отчет на самостоятелната работа
Междинни тест контроли
Курсов проект (умения за писане на текст)
16. Методи и критерии на оценяване
Завършва с курсова работа – научна статия от 6-8 страници с приложени източници от 6 групи, технически оформена и с апарат за цитиране и библиография.
17. Език на преподаване
български
18. Стажове/практика
не са предвидени
19. Изготвил описанието
Доц. д-р Живко Иванов
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13.Б. Тематично съдържание на учебната дисциплина1
а)

лекции (списък от теми или текстов файл)

Общи въпроси
1. Съдържание на курса
2. Параметри на курсовия проект
3. Изпращане и оценяване

Структура и технология на изследването
4. Как се пише дипломна работа (Умберто Еко)
5. Стъпки в изследването
6. Научните методи
7. Как да четем бързо
8. Как работи паметта
9. Четене и памет
10. Памет (Хотерсол)
 Скорост на четене (тест-анкета)
 Средни скорости (думи в минута)

Кой е авторът
11.
12.
13.
14.
15.

Оригинал и плагиат. Преписването на курсови и дипломни работи.
Авторско право - как да ползваме чужди текстове
Универсална конвенция за авторско право, допълнена на 24 юли 1971
Защо прибягваме до услугата "написване" на дипломна работа
За или против цитирането

Ресурси
16. Каква инфраструктура има научното изследване. Какви са ресурсите, изворите, запасите, как са достъпни и как се работи.
17. Научни ресурси







18.
19.
20.
21.
22.

Какво е ISI Web of Knowledge (Web of Science)
Библиотеки – COBISS3
"Своден каталог на чуждестранните периодични издания в България (1984 г. -2007 )"
"Своден каталог на чуждестранните книги" представя набавената след 1995г. (до 2007 г.)
Електронен каталог на "Иван Вазов"
Електронен каталог на читалищна библиотека "Зора", Сливен

RefWorks ресурси
Google Books - части или цели книги в мрежата
Google за учени (за изследвания)
Национална академична библиотечно-информационна система (НАБИС)
Видове документи

Научен текст (статия, дипломна работа, дисертация)
23.
24.
25.

Структура на дипломната работа
Формат на научна статия
Структура на статия (презентация)

1

Забележка: 13.Б. и 13.В. са традиционни за университетската практика, но не са задължителни за ECTS формата.
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Създаване на научен апарат
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Как да цитираме и да правим библиографията си в MS Word 2013
Ползване на Bibliography в WORD 2010 (1)
Ползване на Bibliography в WORD 2010 (2)
Zotero - улеснява събирането на web библиография (2)
Zotero - улеснява събирането на web библиография (1)
Улеснения с EndNote
Библиографско търсене с EndNote (англ.)
Web of Knowledge, EndNote Web

Цитати и цитиране
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Цитиране
Стилове на цитиране
Схема на библиографско цитиране
APA Citation Format, Част 1
APA Citation Format, Част 2
Стилове на цитиране (APA, MLA, Chicago, Turabian)
Създаване на собствен стил за цитиране
Импакт фактор
Какво е DOI

Ресурси за четене в мрежата
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

Научен архив на БАН
Българска виртуална библиотека "Словото"
Специализиран портал ЛитерНет
Електронна библиотека за българска славистика
Архивите на библиотеката в Стара Загора
Братя Миладинови - кореспонденция
Георги С. Раковски - архив

Лошите практики
50.
51.
52.
53.
54.
55.

Добре дошли в сайта за преписване
Индустрията за писане на текстове
Дипломни работи – покупко-продажба
Платени публикации с импакт фактор
Поръчване на PhD
Купи си дисертация
б)

семинари (списък от теми или текстов файл)

няма
в)

колоквиуми (списък от теми или текстов файл)

няма
г)

практикуми (списък от теми или текстов файл)

няма
д)

хоспитиране (списък от теми или текстов файл)

няма
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13.В. Техническо осигуряване на обучението
текст (общо описание)
Електронно съдържания на курса:
https://students.uni-plovdiv.net/course/view.php?id=362
Достъпът изисква Focus регистрация и ключ за записване от преподавателя.
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