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Проектът се осъществява  с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, 

съфинасирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. 

 

 

Лекции във ФМИ от чуждестранни експерти проф. Питър Слуп и д-р Слави 

Стоянов от Open University – Холандия. В рамките на тяхното посещение са 

планирани следните краткосрочни курсове (workshops): 

 

 

Сряда 20.02 

13:00 – 17:00 Курс: Methodology for the design of training/educational software applications 

/ Методология за проектиране на софтуерни приложения за обучение – в зала 120. 

Основно подходящ за специалисти по информатика, но също и за такива свързани с 

обучение – ударението е върху създаване на софтуер за обучение 

 

Четвъртък 21.02 

10:00 – 12:00: Курс How to become a productive researcher / Как да стана успешен 

изследовател (първа част) – в зала 120. 

 

12:30 Обяд 

 

14:00 – 17:00 Втора част – в зала 120. 

Подходящ за специалисти по информатика и обучение по ИТ и информатика, но може 

бъде полезен и за изследователи в математиката. 

 

Изискване към присъстващите специалисти по информатика: да подготвят 5-6 слайда 

свързани с основната тема на тяхното изследване: слайд 1: цели и задачи на 

изследването - research question(s); следващите 2-3 слайда – какви методи са планирани 

за постигането на целите и задачите (to answer the research questions) и основни 

резултати получени до момента; и последни 1-2 слайда: как се оценяват постигнатите 

резултати (какви методи и техники за оценяване са планирани и/или използвани) 

 

Петък 22.02 

10:00 – 12:00: Курс Research 2.0: The use of social media for research purposes / Как да се 

използват социалните мрежи за научни цели (първа част) – в зала 120. 

 

12:30 Обяд 

 

14:00 – 17:00 Втора част – в зала 120. 

Подходящ за всички. Ударението е върху използването на Уеб за (1) представяне на 

собствените резултати, (2) за събиране на различен тип информация и данни свързани с 

научното изследване, (3) включване на изследователите в подходящи научни общности 


