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Изграждане на умения и изработване на мултимедийни 

презентации 
 

УЧЕБЕН ПЛАН 

Дисциплина  
Изпит в 

семестър 
Аудиторна заетост 

 

Кредити 

извън-

аудиторна 

заетост 

 

 

Общо 

кредити 

Часове по 

години и 

семестър 

I година 

Изграждане на 

умения и 

изработване 

на 

мултимедийни 

презентации 

IV 

Всичко  Лекции  Упражнения  Кредити  I II 

20 - 20 0,7 0,6 1,3  20 

 

 

Наименование на дисциплината: Изграждане на умения и изработване на мултимедийни 

презентации 

 

Вид на дисциплината съгласно ЕДИ: свободноизбираема 

 

Ниво на обучение: Магистър  

 

Форми на обучение: редовно 

 

Курс на обучение: II 

 

Продължителност на обучение: един семестър – втори курс, летен семестър 

 

Хорариум: 20 часа упражнения 

 

Помощни средства за преподаване: мултимедийни презентации, дискусии, 

интерактивни методи на работа 

 

Форми на оценяване:  

Практически и устен изпит (в края на семестъра). Допускане до устен изпит – след успешно 

изработена мултимедийна презентация (ММП).  

Във формирането на крайната оценка влизат: текущият контрол (текуща оценка), 

студентската разработка (ММП) и оценката от изпита. 

 

Формиране на оценката: Крайната оценка се формира от текуща оценка (a), студентска 

разработка (b) и устен изпит (c). 

Формула: Q = 0,2 . a + 0,4 . b + 0,4 . d  

Крайната оценка се нанася в Протокола, в Катедрената и Главната книга. 

 

Аспекти при формиране на оценката:  
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Критериите за формиране на оценката са съобразени с академичния стандарт на Медицински 

университет – Пловдив. Разработени са в съответствие със спецификите на обучението по 

български език за медицински цели (виж приложения №1, №2 и №3). 

 

Семестриален изпит: след IV семестър 

 

Държавен изпит: няма 

 

Водещ преподавател: Дисциплината се води от преподавател по български език. 

 

Катедра: Секция по български език 

 

 

 

АНОТАЦИЯ 

 

Дисциплината Изграждане на умения и изработване на мултимедийни презентации е 

предназначена за изучаване от чуждестранни студенти по медицина, обучавани през 

английски език, и е включена в учебната им програма за четвърти семестър, през който те 

завършват курса по български език. Теоретичният материал интерпретира връзката между 

основните езикови норми и прилагането им в различни ситуации от областта на медицината. 

Акцентува се върху преминаването от един регистър в друг  при реализиране на 

комуникативен акт. Усвояват се знания и умения за успешна комуникация на медицинска 

тематика.  

 

 

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА ПРОГРАМАТА 

 

Цели: 

Дисциплината предлага изграждане на презентативни умения у студентите, поощрява 

стремежа на студентите към публична изява, повишава мотивацията им в подготовката по 

български език, подпомага социализацията им и преодоляването на езиковата бариера.  

Задачи: 

 образователни – работа с научни лингвистични и медицински източници, 

придобиване на умения за работа с непознат научен текст и избор на литература; 

изграждане на концепция; усъвършенстване на говорни умения пред аудитория; 

 професионални – придобиване на умения за представяне на специализирани теми от 

медицинските дисциплини; 

 личностни – изграждане на умения в сферата на публичната реч; 

 

 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

 

Резултатността от курса е свързана с постигане на следните познания и умения: 

 макро и микроанализ на научен текст, 

 постигане на много добра овладяност на основните езикови норми, 

 точност и яснота на изказа, 

 овладяване на интонационните специфики на езика, 
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 осъществяване на релацията мислене-комуникативен акт в медицинска среда,  

 преминаване от един регистър в друг в зависимост от комуникативната 

ситуация,  

 екипност в специализирана медицинска среда.  

Студентите ще могат : 

 да съставят коректни и достатъчни в съдържателно отношение текстове в 

мултимедийните презентации, 

 да представят успешно информацията в публична среда, 

 да се аргументират надеждно и да си служат умело с езиково коректни 

информационни структури и достоверни факти, 

 да преминават от един езиков регистър в друг. 

 

У П Р А Ж Н Е Н И Я  

 

УПРАЖНЕНИЕ № 1 – 2 часа: Избор на тема за мултимедийна презентация (подход, 

тематичен обхват, източници) 

УПРАЖНЕНИЕ № 2 – 2 часа: Специфични езикови конструкции. Информационните 

текстови структури и медицинската комуникация 

УПРАЖНЕНИЕ № 3 – 2 часа: Работа с научен текст (Пасивно четене с разкодиране на 

авторския замисъл. Съставяне на план, опорни думи) 

УПРАЖНЕНИЕ № 4 – 2 часа: Работа с научен текст. Интерактивно четене (концептуален 

метод) 

УПРАЖНЕНИЕ № 5 – 2 часа: Интерактивно четене (ролята на читателския опит) 

УПРАЖНЕНИЕ № 6 – 2 часа: Диалогичност. Говорене и слушане. Снемане на анамнеза и 

слушане на лична история. Ролята на вниманието 

УПРАЖНЕНИЕ № 7 – 2 часа: Изграждане на мултимедийна презентация 

УПРАЖНЕНИЕ № 8 – 2 часа: Езикът на тялото пред широка аудитория – външен вид, 

мимики, жестове, физически контакт 

УПРАЖНЕНИЕ № 9 – 2 часа: Провеждане на изпит. Изнасяне на мултимедийни презентации. 

Дискусии  

УПРАЖНЕНИЕ № 10 – 2 часа: Провеждане на изпит. Изнасяне на мултимедийни презентации. 

Дискусии 
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КОНСПЕКТ ЗА СЕМЕСТРИАЛЕН ИЗПИТ 
 

1. Общ преглед на PowerPoint  

2. Правила при създаване на презентация 

3. Основни 10 съвета за PowerPoint презентация 

4. Добавяне, форматиране и организиране на слайдове 

5. Вмъкване и форматиране на специфични за PowerPoint обекти 

6. Задаване на анимация на елементи в слайд – Animations 

7.  Настройка и стартиране показване на слайдовете - Slide Show. 

8. Добавяне и форматиране на мултимедийно съдържание в слайд – Video, Audio 

9. Създаване на собствени модели 

10. Записване, споделяне и разпространение на презентация 

11. Опции за навигация и бележки по време на презентиране 
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