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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС  

 

 1. Наименование на курса: СЕМЕСТРИАЛЕН ПРОЕКТ 

 2. Код на курса: 03.1.5.7.28 

 3. Вид на курса: задължителен 

 4. Ниво: професионален бакалавър 

5. Година на изучаване: трета 

6. Семестър: пети 

7. Брой кредити: 3 

 8. Име на лектора: В зависимост от проекта. 

     9. Резултати от обучението за дисциплината – усвоени знания, умения, компетенции:  

 Семестриалният проект е задължително избираема дисциплина за V семестър, носеща 

три кредита. Предлага се избор на теми от научните направления по дисциплините от 

учебния план на специалността,  преподавани през  III, IV и V семестър. Към всяко 

направление са посочени ключови думи, поясняващи по-детайлно възможностите за 

избор на конкретна тема. Тя се уточнява при срещата на студента с преподавателя, 

съобразно интересите на студента, с оглед бъдещата му дипломна работа, студентски 

стаж или възможности за бъдещата му реализация.  

 10.Начин на преподаване: Консултации с ръководителя на проекта 

11.Предварителни изисквания: 

Във зависимост от тематиката на проекта 

 12. Съдържание на курса:  

 Заданията се получават от студентите до края на втората седмица на V 

семестър до запълване на съответните квоти по трима студенти на преподавател. При 

получаване на заданието ръководителят на проекта обявява часове за консултации. По 

време на консултациите студентите дискутират с ръководителя проблемите, 

съпътстващи изработването на проекта и получават указания, свързани с изпълнение на 

отделните етапи от проектирането. 

 13. Библиография  

 Основна литература: 

Източници, издадени след 2012 година спрямо тематиката на проекта 

Допълнителна литература: 

Източници, издадени след 2012 година спрямо тематиката на проекта 

14. Методи и критерии на оценяване:  

 Защитата се провежда минимум един ден след предаване на курсовия проект, с 

оглед да се даде възможност на преподавателя да провери и оцени проекта. Оценката от 

защитата се нанася в изпитен протокол по време на зимната изпитна сесия, след 

предоставяне от страна на студента на студентска книжка, удостоверяваща 

посредством подпис и печат от учебната канцелария, че съответният студент е заверил V 

семестър. Студентите, незаверили семестъра (независимо по какви причини) не могат да 

получат оценка върху проекта. Административно курсовият проект е с ранг на изпит, с 

всички произтичащи от това последици. 

 15. Език на преподаване: български 


