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Дигитализация във висшето 
образование

В рамките на университетското образование 
дигиталните иновации спомагат за бързото 
адаптиране на обучението към съвременните 
условия. 

Интерактивността, непосредствеността, 
достъпността и участието са едни от качествата 
на онлайн образованието. 
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Дигитализация във висшето 
образование

Допълнителни области на приложение на 
дигиталните технологии във висшето 
образование са новите университетски 
дигитални библиотеки и дигитални кампуси. 

Дигиталната библиотека предоставя на 
студентите и на преподавателите достъп до 
научна литература от всяко устройство, 
независимо от местоположението и времето на 
деня. 
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Дигитализация във висшето 
образование

Преходът към дигитален университет включва 
въвеждането на по-гъвкави форми на 
обучение, промяна на корпоративната 
култура, оптимизация на комуникационните 
процесите и административната работа и т.н.  

Успешното прилагане на електронното 
обучение във висшето образование изисква 
много конкретни предпоставки - бюджет, 
време за изпълнение, посвещение на 
преподавателския състав. 
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Дигитализация във висшето 
образование

Неотложността на необходимостта от дигитален 
преход се обяснява с влиянието на редица 
фактори: 

 всички студенти принадлежат към т.нар. 
дигитално поколение

 все по-нарастващата и изостряща се
конкуренция между университетите.

 повишаване ефективността на 
взаимодействието между отделните 
структурни звена в рамките на даден 
университет.
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Дигитализация във висшето 
образование

Сред водещите мотиви за дигитализация са: 
гъвкавост на образователния процес, 
подобряване на ефективността на работата 
в аудиторията и извън нея, възможност за 
по-голямо ангажиране на студентите. 

Други популярни мотиви за стартиране на 
собствени масови онлайн курсове например 
са: представителство в международната 
образователна сцена, привличане на 
студенти, разработване на иновативни 
методи на преподаване.
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Примери от Португалия

В последните години висшето образование в 
Португалия е подложено на големи промени. 

Университетите в Португалия започват да 
модернизират процеса на преподаване и 
учене, използвайки или увеличавайки 
използването на системи (платформи) за 
управление на обучението като WebCt, Moodle, 
Вlackboard и др.
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Примери от Португалия

Водеща роля в процеса за внедряване на 
новите дигитални технологии във висшето 
образование в Португалия има Университетът 
Аберта (Universidade Aberta).
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Примери от Португалия

Основан през 1988 г., UAb предлага програми 
за висше образование (бакалавърска, 
магистърска и докторска степен) и учене през 
целия живот. 

От 2008 г. всички програми се преподават в 
режим "електронно обучение". 
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Университета Коимбра

Университетът Коимбра е португалски 
държавен университет, създаден през 1290 г. в 
Лисабон. След многобройни премествания, 
през 1537 г., университетът окончателно е 
локализиран в гр. Коимбра. 
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Университета Коимбра

Той е един от най-старите университети в 
света, който от самото си създаване не е 
затварял врати, най-старата и най-голяма 
институция за висше образование и научни 
изследвания в Португалия. 
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Университета Коимбра

Ръководството на университета се осъществява 
от ректор, Сенат и университетско събрание. 

Университетът е разделен на осем факултета, 
както следва: 

Юридически факултет, Медицински факултет, 
Факултет по хуманитарни науки, Факултет на 
науките и технологиите, Фармацевтичен 
факултет, Икономически факултет, Факултет по 
психология и образователни науки, Факултет 
по Спортни науки и физическо възпитание.  
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Университета Коимбра

Едно от най-забележителните места в 
университета е неговата библиотека. 
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Университета Коимбра

Тя е сграда в бароков стил, 
построена през 18-ти век по 
време на управлението на 
португалския крал Джон V и има 
безценна историческа стойност. 

Сградата е на три етажа и 
съхранява около 200 000 тома. За 
тях се полагат специални грижи, 
тъй като там могат да се намерят 
произведения от 16-ти, 17-ти и 18-
ти век.  
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Университета Коимбра

Учебният календар започва през октомври и 
завършва през юли. 

Всички образователни степени имат 
определено минимално и максимално време за 
завършване. Срокът е 6 години от датата на 
първото записване за програмите с 4-годишно 
обучение и 8 години от датата на първото 
записване за програмите със срок от 6 години 
(напр. медицина). След това студентите трябва 
да заплатят всички разходи за обучението си.  
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Университета Коимбра

Заедно с редовното обучение, Университетът 
на Коимбра, в сътрудничество с Университетът 
Аберта, от няколко години предлага и 
дистанционно обучение. 

Курсовете се провеждат дистанционно, чрез 
специална платформа за обучение, което дава 
възможност те да се посещават от хора, 
живеещи в други страни, говорещи 
португалски език. В тази форма на обучение 
университетът залага на подход, при който 
студентът има активна и по-автономна роля в 
своето образование. 
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Благодаря за вниманието!


