Дистанционна форма на обучение
Дистанционното обучение е форма на обучение, аналогична
на редовната и задочната. Спецификата й се определя от
характера на комуникацията и времето, което обучаваният
отделя за контактите си с обучаващите.
Дистанционното обучение предполага минимално време за
контакти между обучавани и обучаващи. През семестъра
това най-често е в рамките на 10-12 дни (само през събота и
неделя), разпределени през 15-те седмици на семестъра време, отделено най-вече за консултации. На базата на
предоставяните на обучавания електронни учебни
материали и чрез активното ползване от негова страна на
комуникационни средства (интернет, скайп, електронна
поща, мобилни телефони и др.) за връзка с обучаващите,
обучаваният се подготвя самостоятелно. Връзката между
преподаватели и студенти се осъществява посредством уеб
базирана програма, наречена платформа за електронно
обучение ILIAS (e-learning).

Информация относно условията и реда за кандидатстване
следете в сайта на проекта:

http://fbkn-dislearning.unibit.bg/
и в сайта на УниБИТ:

http://www.unibit.bg/
За контакти:
ФБКН: тел.: + 359 (0) 2 970 85 97
Кабинети: 315 и 204 /Факултетно звено за ДО/;
Център за дистанционно обучение на УниБИТ:
тел.: 02 970 85 92, кабинет 100
Адрес: УниБИТ, Сграда 1
София 1784, бул. "Цариградско шосе" № 119

Факултет по библиотекознание и културно наследство при
Университет по библиотекознание и информационни технологии
(ФБКН при УниБИТ)

”Електронен контент: иновации и политики”
Магистърска програма
за дистанционна форма на обучение

Дистанционното обучение е удобна форма най-вече за тези,
които работят и са ограничени във възможността за попродължително отсъствие от работното си място.

Условия за прием
Приемът на студентите се осъществява въз основа на
средния успех на дипломата им за завършена бакалавърска
степен, не по-нисък от Добър, съгласно изискванията на
Закона за висшето образование.

Европейски съюз

Европейски социален фонд

ПРОЕКТ:

Срок на обучение:
3 семестъра

Ръководител на проекта: проф. дфн Иванка Янкова - Декан на ФБКН

"Дистанционно обучение по
библиотечно-информационни науки,
печатни комуникации и науките
за културното наследство"
BG051PO001-4.3.04-0039

http://fbkn-dislearning.unibit.bg/
Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ
на Европейския социален фонд.
Университетът по библиотекознание и информационни технологии чрез
Факултета по библиотекознание и културно наследство носи цялата
отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви
обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на
Европейския съюз или на Министерството на образованието и науката.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси",
схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.3.04
"Развитие на електронни форми на дистанционно
обучение в системата на висшето образование",
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Магистърската програма "Електронен контент: иновации и политики"
(ЕКИП) е 3-семестриална програма, в която се приемат специалисти,
завършили ОКС "бакалавър" в следните професионални специалности и
направления: Печатни комуникации, Библиотекознание и библиография,
Библиотечен и информационен мениджмънт, Библиотечноинформационни науки, Библиотечно-информационни дейности,
Комуникации и информиране, Архивистика и документалистика,
Информационни фондове на културноисторическото наследство, Култура
и медии, Информационни ресурси на туризма, Информационни
технологии в съдебната администрация, Медии и журналистика по
професионално направление 3.5 "Обществени комуникации и
информационни науки", както и Информационни технологии,
Информационно брокерство, Информатика и информационни технологии
по професионално направление 4.6 "Информатика и компютърни науки".
Обучението по магистърската програма "Електронен контент: иновации
и политики" (ЕКИП) се провежда в катедра "Книга и общество" в три
форми: редовна, задочна и дистанционна.
Програмата "Електронен контент: иновации и политики" се базира на
интердисциплинен подход и подготвя специалисти в съвсем нова и
перспективна област - създаване, разпространение и анализ на
електронни ресурси в Интернет.
Целта на програмата е съобразена с осигуряването на необходимите
знания и умения в сферата на създаване и разпространение на
електронен контент в Интернет.
В съдържателен план програмата "Електронен контент: иновации и
политики" включва учебни дисциплини, структурирани в три модула.
Съдържанието на учебния план на програмата обхваща процеса на
подготовка на електронни и онлайн издания, контент маркетинга и новите
бизнес модели за разпространение на електронен контент, а също така
тематиката, структурата на електронните информационни ресурси и
начините на достъп до тях.
Задължителните дисциплини дават базови знания за интерактивната
комуникация и реклама, комуникативната култура, електронните и онлайн
медии, електронния маркетинг, за най-новите технологии в подготовката
на електронни издания, за спецификата при подготовката на
електронното съдържание (софтуер, формати за създаване на е-контент,
дизайн на електронни издания, особености в художествено-техническото
оформяне на съдържанието, автоматично генериране на справочния
апарат на изданията), за структурата и тенденциите при формирането на
пазара на електронния литературен, научен и образователен контент,
както и знания за защитата на информацията при електронно
публикуване, за електронните езикови ресурси и проблемите на четене и
възприемане на електронния текст.
Избираемите и факултативните дисциплини дават знания за голям
брой електронни ресурси в областта на историята на книгата и на
българската журналистика, за различните видове литература, за цензурата в електронната среда, алтернативния текстов контент в е-формат,
проект-мениджмънта, изкуството и рекламата в електронна среда,
информационните ресурси за лица със специфични потребности и др.
Теоретичните знания се съпътстват и с формирането на определени
практически умения в студентите.
Академичният състав на магистърската програма е на високо
академично ниво. В програмата са включени и експерти от практиката в
областта на създаването и управлението на електронно съдържание, с
което се цели получаването на теоретични знания в професионалното
направление "Обществени комуникации и информационни науки" да бъде
ориентирано към практическото им приложение.

Придобити знания

Реализация на студентите

Магистърът по анализ на електронни информационни ресурси
придобива в края на обучението си задълбочени теоретични и
специализирани практически познания по:
съвременни технологии за създаване на електронния
•
контент;
•
подготовка на справочен апарат на публикации в
електронна среда;
•
контент маркетинг и съвременни модели на електронната
търговия с печатния и електронен контент;
•
стратегии на информационно търсене в Интернет;
•
иновативни методики за електронно публикуване;
•
лицензиране и сертифициране на електронни
информационни ресурси;
•
проект мениджмънт;
•
създаване на електронни архиви и библиотеки.

Завършилите специалността "Електронен контент: иновации и
политики" магистри са подготвени да се реализират като:
•
ръководители на различни организации в сферата на
информационния бизнес, свързан с разпространението на
електронния контент, анализа на електронни информационни
ресурси и предоставянето на информационни услуги;
•
експерти по информационно осигуряване и приложение на
информационните технологии в електронни и онлайн медии и в
публичната администрация;
•
консултанти, отговарящи за анализа на информацията в
различни културни и други обществени институции, вкл. библиотеки,
архиви и музеи;
•
като организатори на обучение по информационна култура
и ориентация на потребителите в различни области.

Компетенции

В дистанционната форма на обучение на магистърската програма
се използват специфични технически, организационни и
педагогически методи и средства за обучение.
При провеждане на обучението се използва виртуална среда
(специална платформа ILIAS), която поддържа различни дизайни и
учебни стратегии и осигурява достъп до разнообразни учебни ресурси
и средства за комуникация. Контактите между преподаватели и
обучаващи се извършват онлайн (чрез консултации, форум, дискусии
и др.) и чрез присъствени консултации (до 30% от аудиторната заетост
в редовната форма на обучение).
Дистанционната форма дава възможност за обучение на лица със
специални образователни нужди.
Учебното съдържание в електронната образователна платформа е във
формат, достъпен за незрящи студенти чрез софтуерите скрийн
рийдър и синтезатор на реч.

Завършилите магистри притежават следните компетенции:
•
използват творчески придобитите знания и внедряват
добрите световни и европейски практики;
•
прилагат получените знания за подготовка на
висококачествено електронно съдържание за публикуване в
електронни и онлайн медии;
•
анализират и оценяват новите информационни технологии
и електронните ресурси с цел прилагането им в издателския и
библиотечния сектор и в бизнеса;
•
разработват и прилагат подходящи съвременни критерии
за оценка на информационните електронни ресурси;
•
разработват и използват наличните стандарти и средства
за защита на електронния контент;
•
съдействат за легалното разпространение на електронния
контент.
Практически умения
Магистрите придобиват ключови умения за:
•
творческо използване на усвоените знания и технологии в
своята работа;
•
работа с пълнотекстови външни информационни ресурси и
извличане на информация, необходима за тяхната работа и/или
образование;
•
използване на различни формати за подготовка на
текстове за електронно публикуване;
•
оценка и анализ на моделите за подготовка и
разпространение на електронен контент;
•
организиране и участие в дискусии, делови срещи,
презентации и други форми на делово общуване.

