ПРОГРАМА
ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ
на Интегралния университетски център за електронно обучение
на Софийски университет „Свети Климент Охридски“
10.05.2013 г. (петък)
СУ "Св. Климент Охридски", Конферентна зала, Северно крило, ет. 2

9:00 – 9:15 ч.

9:15 – 10:00 ч.
10:00 - 10:15 ч.

10:15 - 11:00 ч.

11:00 - 11:30 ч.

11:30 - 12:30 ч.

Представител на Ректорското
ръководство и
Откриване на Деня на Отворените врати на
Факултетските ръководства
Интегралния център за електронно обучение
на факултетите-партньори на
Центъра
Представяне на проектите и дейностите на
доц. д-р Румяна ПейчеваИнтегралния университетски център за
Форсайт – ръководител на
електронно обучение на Софийския университет Центъра
Представяне на електронното Списание на
Софийски университет за образователни
доц. д-р Ренета Божанкова
изследвания
Постижения на бенефициентите по проект
Любка Алексиева - ФНПП
BG051PO001-3.3.06/0026, “Развитие и
Вероника Козарева - ФНПП
усъвършенстване на междуфакултетска
Ирина Димитрова - ФП
Докторантска програма в областта на
Благовесна Йовкова - ФП
педагогическите изследвания и електронното
Илияна Петкова - ФП
обучение в СУ“
Кафе пауза
Пресконференция по проект BG051PO001-3.3.06/0026, “Развитие и
усъвършенстване на междуфакултетска Докторантска програма в областта на
педагогическите изследвания и електронното обучение в СУ”
Дискусия:
Модератор:
Бъдещето на докторантските програми в
доц. Румяна ПейчеваСофийския университет
Форсайт
Проблеми на докторантските проекти по
Участници: представители на
Оперативна програма „Развитие на човешките
администрацията на СУ,
ресурси“, схема „Подкрепа за развитието на
ръководители на проекти,
докторанти, постдокторанти, специализанти и
преподаватели,
млади учени“
бенефициенти

12:30 - 13:30 ч.
13:30 - 14:00 ч.

14:00 - 14:45 ч.

14:45 - 16:00 ч.

16:00 ч.

Обедна почивка
Пресконференция по проект BG051PO001-4.3.04/0011 „Повишаване на
капацитета на академичния състав от педагогическите специалности на
Софийски университет в проектиране, провеждане и осигуряване на качествено
електронно дистанционно обучение”
Въвеждане на електронни форми на дистанционно
доц. д-р Румяна Пейчеваобучение в педагогическите специалности на
Форсайт
Софийския университет – проблеми и перспективи
Дискусия:
Модератор:
Осигуряване качеството на електронното
доц. д-р Р.Божанкова
дистанционно обучение в Софийски университет;
Участници: представители
Споделяне на проблеми и решения от страна на
на администрацията на
ръководители и участници по Оперативна
СУ, ръководители на
програма „Развитие на електронни форми на
проекти , преподаватели,
дистанционно обучение в системата на висшето
бенефициенти
образование“
Закриване
Кафе пауза и неформални дискусии

