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Проект: BG051PO001-3.1.09-0016 „Кариерно израстване и повишаване на квалификацията на 
академичния състав в УАСГ“ 

Бенефициент: Университет по архитектура, строителство и геодезия 

 
Методика на академичното преподаване 

 
ОПИСАНИЕ 

 
Курсът е в рамките на проекта  „BG051PO001-3.1.09-0016 „Кариерно 
израстване и повишаване на квалификацията на академичния състав в 
УАСГ“, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП “РЧР”, 
съфинансирана от ЕСФ на ЕС. Целевата група са новоназначени и с малък 
педагогически опит университетски преподаватели. Участието в курса в 
безплатно.  
 
Обща продължителност на курса: 50 учебни часа 
 
Водещ на курса – доц. д-р Ваня Божилова, СУ «Св. Климент Охридски», 
Факултет по педагогика 
 
За повече информация и записване: инж. Диана Ценова (cenova_ecc@uacg.bg) и 
инж. Радка Видьова (vidyova_rec@uacg.bg), Център за продължаващо обучение 
(Р205), тел. 02/ 866-6453, вътр. тел. 524. 
 

 
 

АНОТАЦИЯ 
 
Курсът „Методика на академичното преподаване” има за цел да даде базова 
методическа подготовка и насочи вниманието на новоназначени и с малък 
педагогически опит университетски преподаватели към основните моменти 
на планирането, организирането и реализирането на учебния процес със 
студентите. 
 
В процеса на обучение участниците ще: 

 се запознаят с основните специфични особености  на  процеса на 
преподаване и учене в университета и ще осмислят ролите на 
преподавателя и студентите; 
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 се запознаят с основни изисквания към подготовката на 
преподавателя за занятията;  

 формират умения за изработване на основната учебна 
документация, необходима за провеждане на учебния процес; 

 развият и /или усъвършенстват презентационните си умения; 
 отработят и осмислят компонентите на провеждането на различни 

форми за обучение на студентите (лекции, упражнения); 
 се запознаят и формират умения за използването на интерактивни 

методи на обучение; 
 се запознаят с различни форми и методи за оценяване на 

постиженията на студентите и за оценяване на собствената им 
ефективност; 

 усвоят и осмислят форми и методи за оценяване на ефективността 
на процеса на преподаване и учене в университета.  

 
Очаквани резултати – очаква се в края на курса участниците: 

 да знаят какви са условията, факторите и стъпките за подготовката и 
реализацията на ефективен процес на обучение със студентите; 

 да могат да прилагат принципи за подбор на учебно съдържание, 
методи и средства на обучение и оценяване на постиженията на 
студентите и на собствената им ефективност; 

 да могат да изработят собствено преподавателско портфолио по 
дисциплината (дисциплините), която (които) преподават; 

 да са разбрали ролята и ангажираността си в процеса на обучение и 
за подпомагане на студентите да се справят по-добре с учебните 
задачи, в т.ч. като формират у тях необходими умения за учене. 

 
 

Препоръчителна литература 
 
1. Гюрова В., Г. Дерменджиева, В. Божилова, С. Върбанова (2006) 

Приключението учебен процес. Ръководство за млади университетски 
преподаватели, София 
 

2. Гюрова В., В. Божилова (2008)  Портфолиото на преподавателя, 
София  
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