
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

 

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД  
 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007 – 2013 

Инвестира във вашето бъдеще! 

Схема  BG051PO001-3.1.09 „Система за квалификация и кариерно израстване на преподавателите във висшите 

училища” 

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 
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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 

 

П О К А Н А 
за участие в  краткосрочен курс 

 

“MS PowerPoint за преподаватели” 

 

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 преподавателите на основен 

трудов договор в УАСГ и на възраст от 25 до 54 години. При определени 

условия в курса могат да участват и преподаватели на възраст над 54 г. 

Участието в този и други курсове по проекта е безплатно. 

  

Продължителност: 20 учебни часа. 

 

Време и място на провеждане: 23 - 31 януари 2014 г. в компютърна зала на 

УИК, корпус Б, ет. 5.  

 

Водещ на курса ще бъде гл.ас. инж. Петър Дракалиев, кат. “Автоматизация 

на инженерния труд” към СФ на УАСГ. 

 

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 

 

PowerPoint е софтуер, който ви позволява да създавате материали, кои-

то могат да бъдат презентирани с помощта на проектор. Използването на тези 

материали пред аудитория се нарича презентация. Като използвате Power-

Point вие можете да създавате екрани, които съчетават ефективно цветен 

текст и снимки, илюстрации, чертежи, таблици, графики и филми и се сменят 

един след друг като слайдшоу. Можете да анимирате текст и илюстрации на 
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екрана, като използвате функцията за анимация, както и да добавяте звукови 

ефекти и говор. Освен това можете да отпечатвате материалите, за да ги раз-

пространявате, когато правите презентация. 

PowerPoint е част от "MS Office" – пакет продукти, съчетаващ различни 

видове софтуер за създаване на документи, електронни таблици и презента-

ции, както и за управляване на електронна поща. 

 

Препоръчителна литература 

 

[1] "Microsoft Office PowerPoint 2007 - бърз курс", Изд. "Дуо Дизайн", 2011 

г., ISBN 9789548396417. 

[2] Предназначение и основни техники в POWER POINT, 
http://www.referati.org/prednaznachenie-i-osnovni-tehniki-v-power-

point/40829/ref 

 


