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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС  

 

1. Наименование на курса: АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 1 

2. Код на курса: 11.3.1.1.09 

3. Вид на курса: факултативна дисциплина 

4. Ниво: професионален бакалавър 

5. Година на изучаване: първа 

6. Семестр: първи 

7. Брой кредити:  5 

8. Име на лектора(-ите): доц. д-р Диана Илиева, ст. пр. Тодорка Шуманова 

9. Резултати от обучението за дисциплината:  

Учебната програма по „Английски език 1” е предназначена за студентите от първи 

семестър, обучаващи се във Висше училище по телекомуникации и пощи по специалност 

„Киберсигурност на високите технологии” за придобиване на ОКС „професионален 

бакалавър”.  

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

компоненти на владеене на езика – слушане и четене с разбиране, прилагане на английската 

граматика, писане и говорене на ниво В1+ /Intermediate/ в края на първи курс. 

Студентите, приключили обучението си по дисциплината, трябва да придобият: 

Основни знания за успешно полагане на изпит по английски език за Първи сертификат 

на Кеймбридж и да достигнат ниво на владеене на английски език B2, необходимо за 
кандидатстване в международни компании от IT сектора. 

Практически умения: да разбират основни моменти, когато се използва ясен и 

стандартен език от познати теми, свързани с работата, учебната среда, свободното време и др. 

Компетенции: След успешно приключване на курса студентите трябва да могат:  

 да разбират основни моменти, когато се използва ясен и стандартен език от познати 

теми, свързани с работата, учебната среда, свободното време и др.; 

 да се изразяват просто и смислено по познати теми и по теми от своя кръг от 

интереси; 

 да разказват събитие, случка, да описват очакване или цел и да излагат причини или 

обяснения за проект или идея; 

 да схващат основното от различни радио- и телевизионни предавания за актуални 

събития или теми, които са от интерес за студента – лично или професионално, 

когато се говори с нормална бързина и отчетливо; 

 да разбират текстове, написани в популярен или научно-популярен стил, отнасящи 

се до работата на обучаемите и ежедневието им; 

 да се справят с повечето ситуации, в които студентите се оказват, в страна, където 

се говори съответният език; 

 да напишат лесен свързан текст по теми, които са познати на студентите или  ги 

интересуват лично. 

10. Начин на преподаване:  

 Обучeниeто по дисциплината „Английски език 1” сe извършва през първи семестър на 

първи курс съгласно действащия учебен план чрез семинарни упражнения, групирани по 

четири учебни часа седмично в продължение на 15 седмици. 



 Новите знания се представят на студентите, които впоследствие имат възможността да 

ги развиват и затвърждават чрез активно участие в учебния процес и през времето, предвидено 

за самостоятелна подготовка. На студентите се възлагат задачи, които те изпълняват 

самостоятелно или в отделни случаи по двойки, като се редуват при представянето им пред 

групата. Така всички имат възможност да сверят своите отговори, да коригират изпълнението 

на задачите, да задават въпроси и да установят възможните пропуски в усвояването на учебния 

материал, като по този начин те работят за отстраняването им.   

11.Предварителни изисквания: 

Английски език ниво А2 от гимназиалния курс на обучение. 

12. Съдържание на курса:  

Обучението се извършва по системата Close-up, второ издание на издателство National 

Geographic Learning, имаща не дно предимства сред езиковите системи за учебна литература, 

утвърдени от МОН:  

 като естествено продължение на заложения в учебника лексичен и граматичен материал е 

съпътстващото го пособие English in Use. То осигурява достатъчен брой лексични и 

граматични упражнения, вплитащи знанията по този материал в едно неразривно цяло, 

което позволява адекватна употреба на английския език в неговата цялост като 

многоаспектни умения за свободно владеене на езика. 

 всяка една от учебните единици съдържа добре структуриран материал, като в тях са 

предвидени по две граматични и по две лексични теми, добре обвързани на входно-

изходните връзки помежду си; 

 наличните във всяка една учебна единица секции за слушане и четене с разбиране, за 

получаване на практически и презентационни умения (писане на лично и официално 

писмо, на и-мейли, структуриране на устно и писмено изказване, аргументиране, 

презентиране на Power Point по предварително зададена тематика, обвързана с учебната, и 

съчетаваща уменията на студентите да ползват изборно подходяща информация от 

различни източници, както и с използването на компютърни умения /прилагане на 

междупредметни връзки/) и видео уроците имат за цел допълнително да развият 

рецептивните, репродуктивни умения (контролирана употреба) и продуктивните умения 

(творческа, свободна употреба) на обучаемите.   
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14. Методи и критерии на оценяване:  

Дисциплината завършва с текуща оценка. 

Окончателната оценка по дисциплината се оформя на базата на точкова система въз основа на 

проведени 2 теста с различен брой точки: от 80 до 100, както и въз основа на получените от 

https://elt.oup.com/student/practicegrammar/?cc=bg&selLanguage=bg
https://www.cambridgeenglish.org/learning-english/activities-for-learners/?skill=grammar


студента оценки за активност и показани знания по време на семинарните упражнения и 

коректност на изпълнените за домашно задачи.  

Тестовете по дисциплината се състоят от различни компоненти: слушане и четене с разбиране, 

употреба на английския език, писане на съчинение по зададена тема. 

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: английски 


