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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС  

 

 1. Наименование на курса: Английски език 3 

 2. Код на курса: 09.2.3.0.19 

 3. Вид на курса: задължително избираема 

 4. Ниво: професионален бакалавър 

5. Година на изучаване: втора 

6. Семестър: трети 

7. Брой кредити: 4 

 8. Име на лектора: ст. преп. Румяна Манчева 

9. Резултати от обучението за дисциплината – усвоени знания, умения, компетенции 

(цели):  

Целта на курса е студентите да придобият задълбочени знания и умения по 

отделните компоненти на владеене на езика – слушане, четене, прилагане на английската 

граматика, писане и говорене на ниво В2 /Upper-Intermediate/, в края на втори курс. 

Обучението се извършва по системата GATEWAY (първо издание, 2012 г.) или друго 

аналогично пособие, насочено към изпит и съобразено с последните промени в изпитния 

формат. Учебната система, която е и силно дигитално подкрепена, предлага стратегии за 

най-добър подход към изпитните задачи. Развиват се и уменията за мислене, формулиране, 

изразяване и защитаване на лично мнение на английски език. 

10.Начин на преподаване: практически упражнения 

11.Предварителни изисквания (пред-условни или съусловни дисциплини): 

От съществено значение са знанията придобити по дисциплината Английски език 2  

12. Съдържание на курса (анотация):  

Четене, граматика, лексика, слушане, говорене 

13. Библиография (препоръчителна или задължителна литература)  

Основна литература: 

1. Gateway, First edition B2 Student’s Book; David Spencer, Macmillan, 2012. 

2. Gateway, First edition B2 Workbook; Frances Treloar, Macmillan, 2012. 

14. Методи и критерии на оценяване:  

Формирането на крайната оценка е на базата на получените през семестъра точки 

от тестовете, като съответствието между броя точки и оценката по шестобалната 

система е дадено в Таблица 1. За тестовете, които са с брой точки, различен от 100, 

оценката се изчислява в процентно съотношение, според таблицата. 

 

         Таблица 1. 

  Брой точки Оценка по шестобалната система 

0 – 20 Слаб 2 (F) 

20 – 39 Слаб 2 (FX) 

40 – 49 Среден 3.00 (E) 

50 – 59 Среден 3.00 (D) 

60 – 69 Добър 4.00 (C) 

70 – 84 Мн. добър 5.00 (B) 

85 – 100 Отличен 6.00 (A 

 

15. Език на преподаване: български 


