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ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ
В КРЪГЛА МАСА

Цел на кръглата маса

Организационен комитет

Споделяне на опит в организирането и
провеждането на електронно обучение.

проф. д-р Рая Мадгерова

Място, дата и час на провеждане

маг. Иван Ждрапански

Тематични направления

Публикуване на доклади и позиции





Всички участници са поканени да представят
своите позиции, научни и практически
резултати свързани с развитието на
електронни
форми
на
дистанционно
обучение, оформени като доклади в срок до
25 юли 2014 година.



ПО ПРОЕКТ

Финансиран от

гл. ас. д-р Велин Кралев

Благоевград, ул. „Иван Михайлов“ №66,
Първи учебен корпус, заседателна зала 114,
29 август 2014 г. Начало: 10:30 часа.

29 август 2014 година

„Развитие на електронни форми на
дистанционно обучение в системата на
Югозападен университет «Неофит Рилски»“
BG051PO001-4.3.04-0063

гл. ас. д-р Николай Цанков

Платформи за електронно обучение
Методика на електронното обучение
Качеството
на
образованието
в
електронното обучение (eQuality)
Управление на електронното обучение
Електронно обучение и учещи се
институции
Международен опит в електронно и
дистанционно обучение.

маг. Радослава Топалска

Майсторски клас

Отговарящите
на
изискванията
за
оформление доклади ще бъдат включени в
сборник, който ще бъде публикуван като
книжно тяло и електронно на сайта на
проекта.

В рамките на Кръглата маса ще бъдат
направени демонстрации на елементи от
учебен курс в средата BlackboardTM.

Срокове

Програмен комитет



доц. д-р Траян Попкочев





ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ
РЕСУРСИ” 2007 – 2013

доц. д-р Иван Тренчев
доц. д-р Сашко Плачков
гл. ас. д-р Иво Дамянов
гл. ас. д-р Стоян Везенков

Инвестира във вашето бъдеще!




до 04.07.2014 г. – заявяване на участие в
Кръглата маса по електронната поща
до 11.07.2014 г. – изпращане на
докладите за включване в сборник
до 18.07.2014 г. – изпращане на
решението на Програмния комитет
до 25.07.2014 г. – изпращане на
окончателния вариант на доклада

Изисквания за оформяне на докладите



Изтеглете и използвайте доклада-образец от
уеб сайта на проекта http://disted.swu.bg



Език – български;



Файлов формат – Microsoft Word Document
2007, 2010, 2013;
Шрифт – 12 pt Times New Roman, двустранно
подравнен;

Включване на лица в неравностойно
положение в образователния процес;
Включване на лица живеещи извън
академичните градове в образователния
процес;
Предлагане на по-добри, интерактивни и
лесно достъпни курсове от ЮЗУ, които са
привлекателни за студентите и по-добре
съобразени с нуждите на обществото и
бизнеса.

богословското училище на остров Халки,
Гърция.
След последната акредитация на 26 юли 2012
г. университетът получи оценка 9.3 (от
възможна 10), валидна за срок от 6 години от
Националната агенция за оценяване и
акредитация.

Размер страница – 182×257 mm (B5);
Бели полета – горен 25 mm, долен 20 mm, ляв
35 mm, десен 20 mm, gutter 0 mm;
Междуредово разстояние
единично разстояние;

–

стандатно

Отстъпи за нов абзац – 10 mm на първия ред;
Обем – до 10 (десет) страници.

За проекта
Проектът, в рамките на който се провежда
кръглата маса, е с период от 10.10.2012 до
10.10.2014 година. Общата цел на проекта е
постигане на по-успешна социална и трудова
реализация на хората чрез подобряване на
условията за равен достъп до образование и
обучение, развитие на системата за учене
през целия живот и развитие на
дистанционни форми на обучение.
Някои от преките резултати от изпълнението
на проекта са:

За центъра за дистанционно обучение
Центърът е създаден с решение на
Академичния съвет на ЮЗУ „Неофит Рилски“
и в резултат от изпълнението на дейностите
по проект BG051PO001-4.3.04-0063 на
27.03.2013 година. Центърът е отделно звено
в структурата на Югозападния университет и
неговата роля е да координира и подпомага
основните
звена
(факултетите)
при
акредитиране на програми в дистанционна
форма на обучение, както и да оказва
методическа и техническа помощ в процеса
на обучение.

Адрес за кореспонденция
Югозападен университет „Неофит Рилски“
Център за дистанционно обучение
Ул. „Иван Михайлов“ № 66

За университета
Югозападен университет
годишна история.

има

вече

40-

Негов
патрон
е
патриархът
на
новобългарското
образование
Неофит
Рилски, който през 1848-1852 е ректор на

Учебен корпус №1
2700 Благоевград
доц. д-р Траян Попкочев (vr_edu@swu.bg)
гл. ас. д-р Иво Дамянов (damianov@swu.bg)
гл. ас. д-р Николай Цанков (ntzankov@swu.bg)

