
Факултет Архитектурен
Катедра Архитектура и урбанистика
Професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия
Специалност Архитектура
Образователно-квалификационна степен магистър

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: FLG1001
2. Наименование на учебната дисциплина: Втори чужд език
3. Вид: факултативен
4. Цикъл: втори
5. Година от обучението: втора
6. Семестър, в който се изучава: трети
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора: Вера Белчева
9. Резултати от обучението: Настоящият курс по немски език е предназначен за

студенти, които са начинаещи или имат знания и умения на ниво А1 съгласно
Европейската езикова рамка. Курсът има за цел студентите да придобият знания
и умения за езиково ниво А1.

10. Начин на осъществяване: директно преподаване
11. Предварителни и съпътстващи изисквания:
12. Съдържание на курса: Предвидения в тематичния план материал за системата на

езика (граматически и лексикални знания) с цел реализиране на комуникативни
умения в широк диапазон от познати и предвидими ситуации.

13. Препоръчителна или задължителна литература за четене или други
образователни ресурси / инструменти:
Основна литература:
1. Dallapiazza R. M., E. von Jan, T. Schönherr, Tangram aktuell 1/1, 1/2. Hueber

Verlag, 2009
• Kursbuch
• Arbeitsbuch
• Audio-CD zum Kursbuch
• Audio-CD zum Arbeitsbuch

Допълнителна литература:
1. Einsprachiges Wörterbuch für Deutsch als Fremdsprache für Kurse der Grund-

und Mittelstufe. Hueber Verlag
2. Фойт Х., Немска граматика – кратка и ясна. PONS България, 2006
3. Универсален немско-български речник. PONS България, 2006
4. www.hueber.de
5. http://www.deutsch-online.com
6. http://www.hueber.de/shared/uebungen/schritte/lerner/uebungen/

14. Планирани дейности за обучение и методи на преподаване: семинарни занятия,
консултации. В процеса на обучение се прилагат комбинирани методи: системен
метод при изучаване на граматиката и лексиката в съчетание със структурно -
функционалния и комуникативния метод. Водещ метод на обучение е
комуникативният.

15. Методи за оценка и критерии: Курсът завършва с писмен и устен изпит, от които
писменият е елиминаторен. Крайната оценка се формира от текущ контрол,
самостоятелна работа, писмен и устен изпит.
Семестриален изпит:

http://www.hueber.de/
http://www.deutsch-online.com/
http://www.hueber.de/shared/uebungen/schritte/lerner/uebungen/


Писмен изпит 50%
Устен изпит 50%

16. Език на преподаване: български, немски


