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Представяне на дисциплина
Платформата за електронно обучение на Бургаски свободен университет е достъпна в Интернет
на адрес: http://e-learn.bfu.bg.
За унифициране и подобряване представянето на дисциплините (електронни курсове) в
платформата за електронно обучение, препоръчваме на преподавателите да добавят анотация
и снимка на своите електронни курсове (Дисциплини), както е показано на фиг.1

Фиг. 1 Представяне на дисциплините в платформата за електронно обучение на Бургаски свободен
университет

Препоръчителните необходими настройки за подобряване представянето на дисциплината в
платформата за електронно обучение на Бургаски свободен университет, са показани на фиг.2
и включват попълване на следната информация:
1.
2.
3.
4.

Наименование на дисциплината
Сигнатура от учебния план на дисциплината
Анотация (Представяне на дисциплината по учебен план)
Изображение (С малки размери. Например: 400 x 400 px)

Фиг. 2 Необходими настройки за подобряване представянето на дисциплината в платформата за електронно
обучение на Бургаски свободен университет

Организация на дисциплина
Препоръчителна примерна организация съдържанието на дисциплина (електронен курс) в
платформата за електронно обучение на Бургаски свободен университет е представена на фиг.3.

Фиг. 3 Организация съдържанието на дисциплина в платформата за електронно обучение на Бургаски свободен
университет

Съдържание
Визуално позиционирана отляво секция „Съдържание“ обикновено съдържа структурата на
електронния курс (дисциплината) и е препоръчително да бъде организирана по един следните
начини:
1. Лекции, упражнения, изпит
2. Тематично разпределение

Представяне на дисциплината
Визуално позиционирана в средата секция „Представяне на дисциплината“ е препоръчително
да съдържа следните документи: Анотация, Преподавател, Учебна програма и Форум. Понадолу ще бъде позиционирано учебното съдържание под формата на ресурси и дейности.

Ресурси или Анотация
Визуално позиционирана вдясно секцията е препоръчително да съдържа: Ресурси (Помощни
материали, като учебници и помагала) и/или Анотация (Представянето на дисциплината по
учебен план).

Проверка за плагиатство
Плагиатството е претенцията за авторство на произведение, което в действителност е създадено
от някого другиго. Въпреки че невинаги може да е свързано с нарушаване на авторско право,
плагиатството обикновено се смята за осъдително. От латински понятието „плагиатство“
означава претенцията за авторство на статии, произведения, книги и др., които в действителност
вече са създадени от друг автор. Така плагиатът публикува чужда творба или част от нея под
свое име. По този начин той започва да придобива незаслужени облаги. В повечето страни
плагиатството се наказва от закона. Действащият наказателен кодекс на България (чл. 173, ал.
1) обявява плагиатството за престъпление, като го дефинира така: издаване или използване под
свое име или псевдоним на чуждо произведение на науката, литературата и изкуството или
значителна част от такова произведение.

МОН осигурява безплатен софтуер срещу плагиатство
“Министерството на образованието и науката (МОН) ще плаща около 500 хил. лв. годишно
за специализиран софтуер за откриване на плагиатство. Той ще бъде предоставен за
безплатно ползване на всички заинтересовани - преподаватели, студенти и докторанти,
Националния център за информация и документация (НАЦИД) и Комисията по академична
етика към министъра на образованието и науката.
Целта е всеки преподавател или студент да може да провери дали определена дипломна
работа, дисертация, статия или друга разработка е автентична или авторът е заимствал
съдържанието ѝ, без да цитира коректно източника.
Софтуерът е разработен в Полша. Към момента той се ползва в Софийския университет
„Св. Климент Охридски“. Договорът е сключен с базираната в Румъния Plagiat-Sistem
Antiplagiat prin Internet SRL след процедура по Закона за обществените поръчки. Той е със срок
три години. След това ще се направи преглед на ефективността на продукта и ще се обяви
нова обществена поръчка.
МОН ще плаща по 2 лева на потребител годишно. Предвижда се системата за
антиплагиантство да се използва от над 237 хил. студенти, докторанти, преподаватели
и държавни служители. През следващия месец предстои инсталиране и конфигуриране на
софтуера в университетите и другите институции. Паралелно с това ще бъдат обучени да
го използват системните администратори и координатори по места.
Закупуването на специализирания софтуер е първа стъпка към разширяване на обхвата на
проверките за плагиатство. В момента те се правят само за научните трудове, участвали
в конкурси за академично израстване. С безплатното предоставяне на софтуера ще се даде
възможност за проверка на всички сигнали, свързани с научно плагиатство и публикуване на
недостоверни данни.
Идеята е след промени в Закона за висшето образование това да се прави чрез двустепенна
система за проверка. На първото ниво ще са институционалните комисии по академична
етика в научните организации и висшите училища. Втората степен ще е съществуващата
национална комисия по академична етика. Тя ще проверява само сигнали, обжалвани, след
като са мина
ли през първа инстанция.
Целта е да се създаде нетърпимост към плагиатството и към фалшификацията на данни
в академичните среди, включително сред студентите и докторантите. Очаква се това да
има превантивен ефект и системата постепенно да се изчисти от подобни практики.”
Източник: https://mon.bg/bg/news/4905

Посредством системата strikeplagiarism.com
Първият вариант за проверка е да се използва системата за антиплагиатство (по сключения
тригодишен договор с МОН), достъпна в Интернет на адрес: https://www.strikeplagiarism.com.
За вход в платформата е необходимо да Ви бъден създаден потребител, за което се обърнете
към „Информационен отдел“ на БСУ.
В посоченият сайт могат да се качват за проверка електронни документи във файлов формат:
DOC, DOCX, ODT, RTF, PDF, PPT или PPTX. След като документите бъдат качени, е необходимо
технологично време те да бъдат анализирани, след което ще се визуализира резултат от
проверката под формата на два коефициента за сходство КС1 и КС2, както и ще бъде наличен за
изтегляне доклад за подобност.
Визуално потребителският интерфейс на системата за антиплагиатство е показан на фиг.3

Фиг. 4 Проверка за плагиатство в сайта strikeplagiarism.com

Полезни документи
1. Университетско ръководство за работа със системата за антиплагиатство на Български език
е налична за свободно изтегляне от Интернет на адрес:
https://panel.plagiat.pl/cms_media/biznes/Strikeplagiarism_com_BG_Univ_User_Manual.pdf
2. Инструкцията за тълкуване на доклад за подобност на системата за антиплагиатство на
Български език е налична за свободно изтегляне от Интернет на адрес:
https://panel.plagiat.pl/cms_media/biznes/Strikeplagiarism_com_BG_Univ_Similarity_Report_In
terpretation.pdf

Посредством платформата за електронно обучение
Вторият и по удачен (лесен за използване) вариант за проверка за антиплагиатство е това да се
прави директно през платформата за електронно обучение на Бургаски свободен университет,
достъпна в Интернет на адрес: https://e-learn.bfu.bg
Проверка за плагиатство през платформата за електронно обучение чрез задание е представено
на фиг.5

a)

б)

Фиг. 5 Проверка за плагиатство през платформата за електронно обучение чрез задание

При създаване на задание в електронен курс (дисциплина) обърнете внимание на настройките
в секция strikeplagiarism.com, както е показано на фигурата по-горе.

Резултати от проверката
Когато преподавателят прави преглед/оценяване на всички предадените задания, той вижда
двата коефициента за сходство срещу всеки качен от студента файл, както е показано на фиг.6

Фиг. 6 Резултати от проверката за плагиатство в платформата за електронно обучение

Също е наличен за изтегляне и доклад за подобност генериран от системата за антиплагиатство.
Част от такъв доклад е показан като пример на фиг.7.

Фиг. 7 Доклад за подобност генериран от системата за антиплагиатство

Преподавателят е препоръчително да анализира доклада според „Инструкцията за тълкуване
на доклад за подобност на системата за антиплагиатство“, която може да се изтегли от
Интернет на адрес:
https://panel.plagiat.pl/cms_media/biznes/Strikeplagiarism_com_BG_Univ_Similarity_Report_Inter
pretation.pdf
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