
 

 

Документи, съпровождащи етапите от жизнения цикъл 
на електронни учебни ресурси и курсове (проектиране, създаване, апробиране, архивиране) 

Описание на е-ресурс 
ЧАСТ А. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ (след проектиране) 

Характеристика на е-ресурса Стойност 

Наименование  

Автор(и)  

Организация Пловдивски университет „П. Хилендарски“ 

Дисциплина (курс), за която е предназначен  

Област на ВО  

Професионално направление  

ОКС/Квалификация, за която е подходящ Бакалавър, Магистър, Доктор, Квалификация, Преквалификация, Други 

Език на съдържанието  

Резюме  

Средства за разработка (софтуер)  

Друга информация  

ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ 

 Име, фамилия Подпис Дата 

Проектирал    

Приели: 

Експерт по проектиране на учебно е-съдържание в 
ПН на е-ресурса 

   

Ръководител на Д. Създаване на учебни материали и 
е-ресурси 

   

Ръководител     
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ЧАСТ Б. ОБРАЗОВАТЕЛНИ АСПЕКТИ (след създаване) 

Характеристика на е-ресурс Стойност 

Ключови думи (до 5)  

Специфичен тип материал/дейност, който преобладава Упражнения, Симулации, Въпросници, Диаграми, Фигури, Графики, 
Индекси, Слайдове, Таблици, Описателни текстове, Изпити, 
Експерименти, Изложения върху съществуващи проблеми, самооценка 

Учебни цели  

Учебни резултати  

Интерактивност (е-ресурс / потребител) Активно, Описателно, Смесено Недефинирано 

Семантична плътност Много ниска, Ниска, Средна, Висока, Много висока 

Оценка на трудността (за усвояване от типичния обучаван) Много лесно, Лесно, Средно, Трудно, Много трудно 

Оценка на продължителността за работа с ресурса ... минути 

ЧАСТ В. ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ (след създаване) 

Характеристика на е-ресурса Стойност 

Местоположение на ресурса  

Учебни обекти в е-ресурс Брой  

Списък Местоположение (е-хранилище или хартиено копие) 

Права върху интелектуалната собственост  

Технически изисквания (за използване/включване в е-обучение)  

Инструкция за обучаеми те в електронен и/или хартиен вариант Местоположение (е-хранилище или хартиено копие) 

Инструкция за преподаватели в електронен и/или хартиен вариант Местоположение (е-хранилище или хартиено копие) 

Друга информация  

ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ 

 Име, фамилия Подпис Дата 

Създал    

Приели: 

Експерт по проектиране на учебно е-съдържание в 
ПН на е-ресурса 

   

Ръководител на Д. Създаване на учебни материали и    
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е-ресурси 

Ръководител на Проекта    

Описание на е-курс / е-модул 

ЧАСТ А. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ (след проектиране) 

Характеристика на е-курс / е-модул Стойност 

Вид е-курс, е-модул 

Наименование  

Автор(и)  

Организация Пловдивски университет „П. Хилендарски“ 

Университетска специалност / квалификация, за която е подходящ Наименование  

ECTS план (местоположение)  

Област на ВО  

Професионално направление  

ОКС/Квалификация, за която е подходящ Бакалавър, Магистър, Доктор, Квалификация, Преквалификация, Други 

Език на съдържанието  

Резюме  

Средства за разработка (софтуер)  

Ползвани /планирани външни мултимедийни е-ресурси Местоположение на описанието / проекта на мултимедийния ресурс (е-
хранилище или хартиено копие) 

Друга информация  

ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ 

 Име, фамилия Подпис Дата 

Създал    

Приели: 

Експерт по проектиране на учебно е-съдържание в 
ПН на е-ресурса 

   

Ръководител на Организиране на пилотно е-
обучение/ Реализация на програма за повишаване 
на квалификацията 

   

Ръководител на Проект    
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ЧАСТ Б. ОБРАЗОВАТЕЛНИ АСПЕКТИ (след създаване) 

Характеристика на е-курса/е-модула Стойност 

Модел на е-курс / е-модул Линеен, Нелинеен (адаптивен, персонализиран), Други 

Тип е-материал/ цифровизирана 
дейност, преобладаващи в 

Теоретичната част Хипертекст, текст, аудио, видео 

Практическата част  

Самоподготовката  

Други  

Система за поддръжка на 
студентите при обучение 

Учебни ресурси (вкл. библиотечни 
и информационни източници и 
хранилища) 

Местоположение (е-хранилище или хартиено копие) 

Форми за комуникация  Електронни (синхронни, асинхронни) – видове 
Индивидуални и групови 

Форми за консултации Електронни (синхронни, асинхронни) – видове 
Индивидуални и групови 

Други средства за поддръжка  

Методи на обучение/преподаване  

Методи на оценяване  

Ресурси, средства и методики за студентите със специални 
образователни потребности 

 

Относителен дял на планираните присъствени периоди   

Относителен дял на учебните материали (на специализирани сървъри 
или в интернет система за ДО) спрямо общото учебно съдържание по 
дисциплината 

 

Относителен дял на учебното съдържание, включено в е-курса/е-
модула, спрямо общото учебно съдържание по дисциплината 

 

Друга информация  

Приложения:  
1. Учебна програма, разработена / актуализирана съгласно изискванията (местоположение на е-хранилище и/или хартиено копие); 
2. Учебна програма, разработена/актуализирана съгласно стандарт ECTS  на ПУ (местоположение - е-хранилище и/или хартиено копие).  
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ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ 

 Име, фамилия Подпис Дата 

Създал    

Приели: 

Експерт по проектиране на учебно е-съдържание в ПН на е-
ресурса 

   

Ръководител на пилотно е-обучение/ на програма за 
повишаване на квалификацията 

   

Ръководител на съответната програма/специалност    

ЧАСТ В. ПИЛОТНО Е-ОБУЧЕНИЕ 

Характеристика на е-курса/е-модула Стойност 

Достъп до е-курса / е-модула Местоположение (е-хранилище) 

Пакет материали за студенти, разработен съгласно чл. 8. ал. 2 на 
Наредбата за ДО в електронен вариант 

Местоположение (осигурен достъп до е-хранилище и/или хартиени 
копия) 

Пакет материали за преподаватели, разработен съгласно чл. 8. ал. 2 на 
Наредбата за ДО в електронен вариант 

Местоположение (осигурен достъп до е-хранилище и/или хартиени 
копия) 

Обучаващ екип  Преподавател(и) ак. дл., н. ст., име и фамилия 

Настойник(ци)/консултанти ак. дл., н. ст., име и фамилия 

Други ак. дл., н. ст., име и фамилия 

Общо Брой 

Натовареност (в часове) на 
обучаващия екип  

Преподаване Брой  часове 

Настойничество/консултации Брой  часове 

Други Брой  часове 

Общо Брой  часове 

Поддържащ екип за  Провеждане на изпити ак. дл., н. ст., име и фамилия 

Поддръжка на технически и 
комуникационни средства 

име и фамилия 

Администриране/организиране име и фамилия 

Оценка на качеството ак. дл., н. ст., име и фамилия 

Други ак. дл., н. ст., име и фамилия 

Общо Брой 



 

6 

Натовареност (в часове) на 
поддържащия екип  

Провеждане на изпити Брой часове 

Поддръжка на технически и 
комуникационни средства 

Брой часове 

Администриране/организиране Брой часове 

Оценка на качеството Брой часове 

Други Брой часове 

Общо Брой часове 

Период(и) на пилотното провеждане на е-курс / е-модул <нач. дата> - <крайна дата> 

Времеви график за пилотното провеждане Местоположение (е-хранилище или хартиено копие) 

Тип обучавани Студенти (курс, специалност), Преподаватели (университет, факултет) 

Брой обучавани при пилотното провеждане  

Средна продължителност (за 
работа на дистанционен обучаван с е-курс / е-модул 

Брой часове 

Дата(и) на провеждане на анкета(и) с пилотните обучавани  

Активност, проявена от пилотните обучавани Описание 

Резултати на пилотното обучение Описание 

Друга информация  

Приложения:  
1. Учебна програма, разработена / актуализирана съгласно изискванията (местоположение на е-хранилище и/или хартиено копие); 
2. Учебна програма, разработена/актуализирана съгласно стандарт ECTS  на ПУ (местоположение - е-хранилище и/или хартиено копие) 
3. График за провеждане на пилотното обучение; 
4. Хартиено и електронно копие на присъствена справка за обучаемите при пилотното провеждане; 
5. Хартиено и електронно копие на …. бр. анкетни карти, попълнени от обучаемите при пилотното провеждане; 
6. Хартиено и електронно копие на …. бр. сертификати на успешно завършилите дистанционното обучение. 

ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ 

 Име, фамилия Подпис Дата 

Създал    

Приели: 

Експерт по проектиране на учебно е-съдържание в ПН    

Ръководител на пилотно е-обучение/Реализация на програма за 
повишаване на квалификацията 

   

Ръководител на съответната програма/специалност    

 


