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ОПИСАНИЕ НА КУРСА
Курсът се състои от 30 академични часа, които представят различни форми на учебна
натовареност.
 Теоретично обучение по проблема – 15 часа;
 Работни семинари – 8 часа /изискват активност от страна на студентите и
предполагат самостоятелна работа по предварително зададени теми, проект по
една от тях, или участие и дебат по време на семинарите, както и работа с
първични и вторични данни/;
 Упражнения – 7 часа.
КРИТЕРИИ ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ИЗБИРАЕМИЯ КУРС




Чрез активността на студента по време на протичане на курса;
Текущ контрол през семестъра за преценка на усвояване знанията и уменията –
участие в групови обсъждания, решаване на практически задачи;
Индивидуално задание и представянето му.

ВРЕМЕ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА СТУДЕНТИТЕ



Текущо – за преценка на процеса на усвояване на знанията и уменията.
В края на курса – за оценяване за придобитите знания и умения.

ПОМОЩНИ СРЕДСТВА ЗА ПРЕПОДАВАНЕ:





Езикови материали;
Интернет базирани материали;
Практически документи за оценка и анализ, публикации и бази-данни;
Казуси за превод и интерпретация.

ЦЕЛ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА:
Основната цел на курса „PowerPoint презентация на български език“е да
разшири и задълбочи компетентността на студентите по български език за постигане на
по-голяма автономност при работа със специализирана литература за професионална
комуникация и да развие комуникативните им умения за успешна социализация в
българска езикова среда.
ЗАДАЧИ НА ПРОГРАМАТА
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 Развиване и/или задълбочаване на уменията за работа с научен текст в аспекта
на съставяне на текст и резюме на текст, извличане на ключови думи,
редактиране.
 Свързване на придобитите лингвистични знания и умения с изработване и
представяне на PowerPoint презентация на български език.
ТЕМАТИЧЕН ПЛАН
ПО ТЕМАТИЧНИ ЕДИНИЦИ И ЧАСОВЕ
ЗА СПЕЦИАЛНОСТ „МЕДИЦИНА“
Лекции

Семинари/
Упражнен
ия

№

ТЕМА

1

1. PowerPoint презентация в учебния процес:
същност, приложение. – 1 ч.
2.Оформяне на PowerPoint презентация.
Източници на информация. Структура на
PowerPoint текст. – 1 ч.

1

1

3.Изречения дефиниции. – 2 ч.
4.Изречения характеристики. - 2 ч.

2

2

4-5

5.Характеристика чрез сравнение. – 2 ч.
6.Изразяване на състав и строеж. – 2 ч.

2

2

6-7

7.Изразяване
на
служба,
функция
и
предназначение, приложение, използване и
значение – 2 ч.
8.Езикови, параезикови, психологически и
технически
параметри
на
успешното
презентиране – 2 ч.

2

2

8-9

9.Теми за презентация
микробиология – 4 ч.

2

2

2

2

2-3

по

биология

/

Теми за презентация по химия / биохимия – 4
10-11

ч.

Теми за презентация по химия /
12-13

Теми
за
презентация
материалознание и др. – 4 ч.

по

физика,

2

2

3

14-15

Теми за презентация по медицинска етика и
история на медицината – 4 ч.

2

2

Заверка.

ОБЩО: 30 учебни часа, от които: 15 часа лекции, 7 часа семинари и 8 часа упражнения.
ТЕМАТИЧЕН ПЛАН
ПО ТЕМАТИЧНИ ЕДИНИЦИ И ЧАСОВЕ
ЗА СПЕЦИАЛНОСТ „ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА“
Лекции

Семинари/
Упражнен
ия

№

ТЕМА

1

1. PowerPoint презентация в учебния процес:
същност, приложение. – 1 ч.
2.Оформяне на PowerPoint презентация.
Източници на информация. Структура на
PowerPoint текст. – 1 ч.

1

1

3.Изречения дефиниции. – 2 ч.
4.Изречения характеристики. - 2 ч.

2

2

4-5

5.Характеристика чрез сравнение. – 2 ч.
6.Изразяване на състав и строеж. – 2 ч.

2

2

6-7

7.Изразяване
на
служба,
функция
и
предназначение, приложение, използване и
значение – 2 ч.
8.Езикови, параезикови, психологически и
технически
параметри
на
успешното
презентиране – 2 ч.

2

2

8-9

Теми за презентация по анатомия- 4 ч.

2

2

10-11

Теми за презентация - заболявания на устната
кухина – 4 ч.

2

2

2-3

4

12-13

Теми за презентация – устна кухина и
системните болести

2

2

14-15

Теми за презентация по
материалознание/медицинска психология

2

2

Заверка.

ОБЩО: 30 учебни часа, от които: 15 часа лекции, 7 часа семинари и 8 часа упражнения.
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:
След този курс на обучение, студентите ще бъдат в състояние да:
-

постигнат разширяване и задълбочаване на своята езикова компетентност;

-

постигане на по-голяма автономност при работа със специализирана литература за
професионална комуникация умения за публични изяви на български език.
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА
1. Българоезична Укипедия:
https://www.google.com/search?q=%D1%83%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0
%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F&oq=%D1%83%D0%BA%D0%B
8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0&aqs=chrome.1.69i57j0.600
69j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
2. Части на човешкото тяло:
https://www.google.com/search?q=%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0
%B8+%D0%BD%D0%B0+%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%88%
D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE+%D1%82%D1%8F%D0%BB%D0%BE
&oq=%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%BD%D0%B0+%
D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%82%
D0%BE+%D1%82%D1%8F%D0%BB%D0%BE&aqs=chrome..69i57j0l5.5305
5j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8
3. Медицинска биология:
https://www.google.com/search?q=%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D
0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&oq=%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%
BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&aqs=chrome..69i57j0l5.13496j0j9
&sourceid=chrome&ie=UTF-8
4. Медицинска химия:
5

https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNRaG4ywtPoDebbupJg1DufYxHqRw%3A1571506188940&ei=DEirXfWGOYLsxgOyl
at4&q=%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%
D1%81%D0%BA%D0%B0+%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F
&oq=%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D
1%81%D0%BA%D0%B0+%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F&
gs_l=psyab.3..0i10i19j0i19j0i30i19l5j0i5i30i19j0i30i19l2.6545.10297..17252...0
.2..0.103.1036.10j1......0....1..gwswiz.......0i71j0i7i30j0i7i30i19.TtciN7yLwkg&ved=0ahUKEwj1vJ3h7KjlAhUCt
nEKHbLKCg8Q4dUDCAs&uact=5
5. Медицинска физика.
https://www.google.com/search?q=%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D
1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0+%D1%84%D0%B8%
D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0&oq=%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0
%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0+%D1%84%D
0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0&aqs=chrome.0.69i59j0l5.12950j
0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
КОНСПЕКТ ПО „PowerPoint презентация на български език“ за специалност
„Медицина“
1.Теми за презентация по биология.
2. Теми за презентация по микробиология.
3. Теми за презентация по химия.
4. Теми за презентация по биохимия.
5. Теми за презентация по физика.
6. Теми за презентация по материалознание.
7. Теми за презентация по медицинска етика.
8. Теми за презентация по история на медицината.

КОНСПЕКТ ПО „PowerPoint презентация на български език“ за специалност
„Денталан медицина“
1.Теми за презентация по анатомия.
2.Теми за презентация - заболявания на устната кухина.
3.Теми за презентация – устна кухина и системните болести.
4.Теми за презентация по материалознание/медицинска психология.
.
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Изготвили програмата:
Доц. Павлина Кънчева, дф
Ст.пр. Светлана Тодорова
Съгласувано с Ръководител Катедра по езиково обучение, медицинска
педагогика и спорт:
/

/
Проф. Д. Сиджимова

Програмата е приета на Катедрен съвет чрез гласуане –
протокол № 2/21.06.2021 г.
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