
 

Факултет: ФАКУЛТЕТ ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И МЕНИДЖМЪНТ 

Катедра: МЕНИЖМЪНТ В СЪОБЩЕНИЯТА 

Професионално направление: 3.7 АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 

Специалност: МЕНИЖДМЪНТ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИТЕ И ПОЩИТЕ 

Образователно-квалификационна степен: ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР 

 

 

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС  

 

 1. Наименование на курса: ЧУЖД ЕЗИК 1 

 2. Код на курса: 00.1.1.6.06 

 3. Вид на курса: задължителен 

 4. Ниво: професионален бакалавър 

5. Година на изучаване: първа 

6. Семестър: първи 

7. Брой кредити: 2 

 8. Име на лектора: ст. преп. Тодорка Шуманова 

      9. Резултати от обучението за дисциплината:  

      Целта на курса е да се преговорят, систематизират и затвърдят основните граматични 

категории в граматиката, които представляват трудност за българите; да се изградят и 

усъвършенстват езикови умения, които са необходими за осъществяване на бизнес 

комуникации.    

Основни знания за граматичните категории в чужд език. 

     Практически умения за ефективно използване на чужд език при бизнес комуникации и 

свободен разговор. 

     Компетенции: След приключване на курса студентите трябва да са усвоили граматиката и 

логическият изказ при употребата на чужд език. 

10.Начин на преподаване: практически упражнения. 

11.Предварителни изисквания: 

Студентите следва да имат задълбочени познания от курсовете по чужд език включени в 

средния курс на обучение. 

 12. Съдържание на курса:  

     Разглеждат се основни граматични единици и структури, специализирана лескика от 

икономиката и управлението на телекомуникациите и пощите с подходящи текстове по 

темата, както и конструкции характерни за бизнес кореспонденцията. Present Simple. 

Questions with prepositions. Present Continuous. Asking questions. which and what. Past Simple 

(regular verb). Past Simple (irregular verb). Present Perfect 1. Тo get. Comparisons. Two-syllable 

adjectives. Countable and uncountable nouns. Nouns that can be countable and uncountable. 

Present Continuous, going to and will. 

13. Библиография: 

      Основна литература: 

1.  Soars, L. and J., Headway-elementary and pre-intermediate, Oxford University Press, 2011. 

2. Bartram, M., Business Result, Oxford University Press, 2009. 

 

      Допълнителна литература: 

1. Надстога, З., Бизнес кореспонденция на английски език, Ernst Klett Sprachen GmbH и 

ПОНС България, 2004. 

 

 

 

 

 



14. Методи и критерии на оценяване:  

     Дисциплината завършва с текуща оценка. Окончателната по дисциплината се оформя по 

зададени предварително критерии, както следва: 

o до 30% верни отговори – Слаб 2;  

o до 40% верни отговори – Среден 3;  

o до 50% верни отговори – Добър 4;  

o до 60% верни отговори – Много добър 5; 

o над 70% - Отличен 6. 

 

15. Език на преподаване: български, английски. 

 


