
РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ “АНГЕЛ КЪНЧЕВ” 

ФИЛИАЛ – СИЛИСТРА 

 

Основни правила  
за разработване и защита на активни форми на обучение  

 

 
Общи положения 

 

1 Курсовата задача и рефератът са активни форми на обучение (АФО), 

заложени в учебния план към съответната дисциплина. 

 

2. Признаването на АФО включва възлагане, разработване и защита  

пред  групата и преподавателя. 

 

3. Процесът по разработване на АФО е учебно-

изследователска дейност, която се провежда под ръководството на 

преподавателя – научен ръководител, притежаващ необходимата 

квалификация в съответната научна област. 

 

  4. Студентът работи по тема, избрана от списък, предложен от 

ръководителя на АФО. Списъкът с теми по съответната дисциплина е 

предварително обсъден и одобрен на заседание на Катедрата. 

 

5. АФО се оформя и документира от студента според изискванията на 

действащите стандарти и вътрешни правила. 

 

 6. Студентът представя АФО след окончателното й завършване и 

обсъждане с научния ръководител  по съответната дисциплина. 

 

7. Защитата на АФО се провежда пред групата и съгласно утвърден от 

ръководителя график в рамките на семестъра. 

 

Правила за възлагане и отчитане на АФО 

 

Изисквания към студентите: 

 

1. Официалното възлагане на тема за АФО се осъществява при 

спазване на следната процедура: 

 В началото на семестъра студентът избира тема за АФО от 

предложения списък с теми по съответната дисциплина; 



 След запознаване с научната и художествена литература и 

изготвяне на цялостна библиография за автора/проблема студентът 

провежда консултация с преподавателя, при която се уточнява план на 

работата и библиография по проблема; 

 След разработване на АФО студентът представя работата си 

(чрез експозе, презентация, постер и др.) пред групата и преподавателя 

и отговаря на зададените въпроси. 

 Студентът предава на хартиен носител защитената АФО, 

която се съхранява от преподавател в рамките на една година. 

 

 

Параметри на АФО, изискване към оформлението им: 

 

АФО съчетават проучвателска, изследователска и творческа дейност. С тях 

се цели да се насърчи изследователската работа на студентите по конкретен 
научен проблем, да се формират умения за изграждане на текст и да се повиши 
езиковата им култура. Разработването на активната форма на обучение има за 
задача да улесни подготовката на студентите за изпитната сесия и да развие у 
тях научен интерес и научноизследователско мислене.  

Целите, които тя си поставя, са следните:  

а) да подпомогне формирането на изпитната оценка;  

б) да подготви обучаващите се за участие в студентски научни форуми; 

в) да бъде подстъп към разработване на дипломна работа. 

 

Реферат е АФО в обем най-малко от 5 страници.  

 

Курсова задача е АФО в обем най-малко 7 страници. 

 

 АФО може да включва приложения с илюстративен материал, издирен 

или създаден от автора (снимков материал, факсимилета, схеми, графики 

и др.) 

 

 

Утвърдени на Съвет на Филиала от 04.02.2020 г. 
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