
 

СЕМИНАР 

по 

ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.07-0062 

“Подобряване на интердисциплинарните умения и взаимодействието с 

бизнеса на специалистите по телекомуникации" 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз Инвестира във 

вашето бъдеще! 
 

 

РИБАРИЦА, 05 – 08 ЮЛИ 2014 г. 

ДНЕВЕН РЕД 

 

05.07.2014 г. – СЪБОТА  

14:00 – 18:00 ч. 

I. Обсъждане на детайлното съдържание на новите курсове (1-ва част). 

1. Архитектура на новите учебни програми (БФ, МФ), архитектура на учебен курс 

(входни и изходни компетенции, премахване на взаимообвързаности между 

курсовете, мобилити на курсовете в програмната схема, акредитация на курсове 

и сертификати, придобити извън НБУ). 

2. УЕБ присъствие на програмата (относно новите курсове в teachers, избор на 

контрольори по семестри, работа по групи, в края на семинара следва да се 

отчете информация за наличната и нововъведена информация за всички курсове 

в новия каталог). 

3. Проучване на литературни източници, измежду които след това да се състави 

списъка на помощната учебна литература. 

4. Създаване на списък помощна учебна литература. Като това зависи от 

практиката на всеки преподавател и от начина, по който работи в Moodle. Във 

всеки случай не са нито Записки на лектора, нито цели важни материали. По-

скоро е списък от две три книги (вкл. документи – стандарти, препоръки, 

директиви) и три – четири линка към сайтове. 

 



 

 

06.07.2014 г. – НЕДЕЛЯ 

II. Обсъждане на детайлното съдържание на новите курсове (2-ра част). 

1. Разработване / представяне на разширена анотация на курса (в обем 2 стр.).  

2. Финализиране на тематичния план на курса. 

3. Разработване на CV на курса – финална версия. 

4. Разработване на основни учебни материали (записки на лектора), които могат да 

прераснат в учебник, учебни помагала или други материали, предназначени за 

платформата Moodle. 

 

III. Обсъждане на структурата и съдържанието на учебниците и учебните 

помагала. 

 

07.07.2014 г. – ПОНЕДЕЛНИК 

IV. Обсъждане на създаването на спецификация на необходимата според 

преподавателите лабораторна база за провеждане на лабораторни 

упражнения. 

V. Обсъждане на възможностите за структурирани стажове по фирмите, 

свързани с иновативните сфери, отразени в новите курсове. 

 

08.07.2014 г. – ВТОРНИК 

10:00 – 14:00 ч. 

VI. Резултати от посещенията на училища и фирми. 

VII. Обсъждане на начина за отчитането на дейностите по проекта за 

летния период – м. юли, м.август и м. септември 2014 г. 

VIII. Проверка на въведената в е-teachers информация (отчита се 

наличието на информация от паспортите на курсовете съгласно 

изискванията на НБУ). 


