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Схема: BG051PO001-4.3.04 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в
системата на висшето образование”
Договор: BG051PO001-4.3.04 -0011
Име на проект: BG051PO001-4.3.04 „Повишаване на капацитета на академичния състав от
педагогическите специалности на Софийски университет в проектиране, провеждане и
осигуряване на качествено електронно дистанционно обучение”
Бенефициент: Софийски университет, Факултет по педагогика
Индивидуална учебна програма/план за представителите на целевата група1
Име: „Авторски права”
Ръководител на дейност: доц. Румяна Пейчева - Форсайт

І. Анотация
1. Цел
Курсът има за цел да разгледа ключови въпроси, свързани с авторското право в
неговите основни аспекти. За целта се прави общ преглед на Закона за авторското
право и сродните му права, представени са и различни типове отворени лицензии,
които позволяват на автора да даде повече свобода по отношение на ползването на
произведенията му, като същевременно запази авторството си върху тях.
Чрез курса се цели да бъдат представени и възможностите за свободно ползване на
чужди произведения, без това да нарушава правата на авторите, като по-подробно е
разгледано цитирането и различните стилове на цитиране.
Курсът цели да бъде разгледан и един от главните проблеми при ползването на чужди
произведения – плагиатството. За борба с него в курса ще бъдат представени различни
софтуерни средства за антиплагиатство, както и технически средства за защита на
произведенията срещу неправомерно ползване.
2. Задачи:
•
•
•
•

1

общ преглед на Закона за авторското право и сродните му права
запознаване с отворени лицензии
цитиране и стилове на цитиране
прилагане на средства за идентифициране на плагиатство

Учебната програма/план е индикативна и може да бъде променяна според целите на проекта
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използване на технически средства за защита на авторски произведения срещу
неправомерно изпозлване

3. Очаквани резултати
След завършване на курса обучаемите трябва да:
• разпознават и спазват основните положения на закона за авторското право и
различните лицензионни споразумения
• разпознават и използват различни стилове за цитиране
• използват и цитират правилно собствени и чужди материали
• използват различни технологични средства за анти плагиатство
• прилагат технологични средства за защита на цифровите си документи
4. Организационна структура
Курсът ще бъде проведен под формата лекции и практически успражнения.
5. Оценяване на постиженията
№
Формиране на оценката по дисциплината
1.
2.

% от оценката

Участие в час
Описание на източници
Задание - Авторски права

20%
20%

Текуша самостоятелна работа

3.

Откриване на онлайн хранилища за учебни
ресурси с лицензи за творческо споделяне

10%

Идентифициране на права на ресурс в интернет

10%

Използване на средства за антиплагиатство

20%

Използване на технологични средства за
защита

20%

6. Преподавателски екип:
ас. Теменужка Зафирова-Малчева, гл.ас. д-р Елиза Стефанова,
гл.ас. Николина Николова, гл. ас. д-р Евгения Ковачева

№
1

СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА
Тема
Авторски права. Закон за авторското право и сродните му права

Брой
часове
3
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2
3
4
5

Лицензи за творческо споделяне. Хранилища на ресурси за творческо
споделяне
Цитиране. Стилове за цитиране. Средства за създаване на цитати
Плагиатство. Технологични средства за проверка за плагиатство
Технологични средства за защита

3
3
3
3
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