№(код)
Д.1
Д.2
Д.3

Д.4

Д.5
Д.6
Д.7
Д.8
Д.9
Д.10
Д.11
Д.12
Д.13
Д.14
Д.15
Д.16

Д.17

Д.18

Видове дейности за извънаудиторна заетост

До....
кредита
Подготовка за колоквиуми – конкретно дефинирани задания и 0,2
критерии за оценка и самооценка
Посещение на библиотека – представен списък от източници и условия 0,2
за работа с тях, място и време за работа (университетска библиотека
или катедрена библиотека, зали за четене и начини за заемане на книги
Задания за извънаудиторно решаване на задачи – набор от задания с 0,5
достатъчен брой варианти, в зависимост от броя на студентите в
групите и време за отчитане на изпълнението – индивидуално или в
групова учебна работа
Подготовка на протоколи – зададени условия за експериментална 0,2
работа или друга учебна работа, която завършва с протокол.
Определени форми / напр. бланки и др./ за регистриране и представяне
на резултати и за изработване на окончателни варианти на протоколи
Самостоятелна работа с обучаващи програми – осигурени работни 0,2
места или обучаващи програми на съответни носители
Работа върху образователно съдържание в електронни версии на 0,2
курсове (E-learning) – работни места и време за работа
Подготовка за изпит ( за 10 часа лекции 0.3к.)
1,0
Подготовка за текущо проверяване и оценяване на постиженията
0,2
Работа върху курсов проект
0,7
Работа върху курсови задачи
0,5
Изработване на чертежи
0,5
Учебни екскурзии
0,5
Практически работи, кръжочна дейност
0,5
Работа в интернет – търсене и селекция на информация, представяне на 0,3
справка по предварително определени проблеми и зададени рамки за
представяне на резултатите от електронното търсене
Домашни работи от различен тип - определен начини и форми на 0,1
отчитане, както и срокове за представяне
Рефериране на научна литература – работа по предварително 0,5
подготвени списъци от източници или самостоятелно търсене. За
организиране на дейността следва да се представят източници или да се
посочи място за достъп до тях
Изработване на проект – различни по мащаб задачи за самостоятелна 0,3
работа, с дефинирани условия на заданията, критерии за оценка и
самооценка, срокове за изпълнение и начини за представяне, и защита
на резултатите
Преводи на научна литература – преводи на подготвени от 0,3
преподаватели материали върху учебната програма, с цел студентите на
усвоят нови знания по важни учебни проблеми, да се запознаят със
специфичната терминология за овладяваната специалност, със значими
публикации в изучаваната област, да придобият умения за работа с
научна литаратура и да се подготвят за участие в научни изследвания

Д.19

Д.20

Д.21
Д.22
Д.23
Д.24
Д.25
Д.26
Д.27

Подготовка за занятия с решаване на казуси – самостоятелно решаване
на казуси, работа със справочна литература и допълнителни източници
на информация (научна, фирмена или др.), представяне на варианти за
решения в различни форми за презентация
Разработване на доклади, реферати, тези, съобщения и др. - писмени
разработки по научни или практически проблеми или аспекти на такива
проблеми, върху основата на проучена научна литература. Темите на
докладите, рефератите и т. н. могат да бъдат от кръга на изучаваната
проблематика в теоретичното или практическото обучение с цел да се
разширят и задълбочат знанията
Участие в научни колоквиуми, посещение на лекционни курсове с
водещи учени
Срещи с представители на фирми и участие в семинари
Консултации с преподавател
Консултации със специалисти (главно за КНИР)
Защита на курсов проект(когато е като отделна дисциплина) –
Уводен курс за I курс
Практическо обучение – носи задължителни кредити, организарано е в
рамките на учебния план и се провежда по предварителни програми за
учебна работа

0,5

0,5

0,4
0,1
0,2
0,6
0,7
1,0
2,0

