
Факултет: Международна Икономика и Администрация
Катедра: „Информатика и икономика ”
Професионално направление: Информатика и компютърни науки
Специалност: „Информатика ”
Образователно-квалификационна степен: „бакалавър”

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: FLT 2010
2. Наименование на учебната дисциплина: Английски език - специализиран
3. Вид: факултативна
4. Цикъл: първи
5. Година от обучението: трета - четвърта
6. Семестър/триместър, в който се изучава: пети - осми
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора: ст. преп. Димитър  Ковачев
9. Резултати от обучението: Курсът има за цел студентите да придобият знания и развият

умения за езиково ниво B1 в професионален аспект, включително лексика свързана със
специалността на студентите, а именно: компютърен хардуер и софтуер, програмиране,
Интернет.

10.Начин на осъществяване: директно
11.Предварителни и съпътстващи изисквания: Настоящият курс по “Английски език -

специализиран” е предназначен за студенти, които имат знания и умения на ниво А2
(Elementary) съгласно Европейската езикова рамка

12. Съдържание на курса: Предвидения в тематичния план материал за системата на
езика (граматически и лексикални знания) с цел реализиране на комуникативни умения в
професионален аспект, включително лексика свързана със специалността на студентите, а
именно: компютърен хардуер и софтуер, програмиране, Интернет.

13. Препоръчителна или задължителна литература за четене или други образователни
ресурси / инструменти:

1. Glendinning E., J. McEwan. Oxford English for Information Technology. Oxford: Oxford
University Press, 2006.

• Class Audio CD
• Downloadable free materials

2. Longman Grammar of Spoken and Written English. Harlow: Pearson Education
Limited, 2008.

3. Glendinning E., J. McEwan. Basic English for Computing. Oxford: Oxford University
Press, 2005.

4. Longman Dictionary of Contemporary English. Harlow: Pearson Education Ltd., 2009.
5. www.longman.com/totalenglish

14. Планирани дейности за обучение и методи на преподаване: практически упражнения
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:
Писмен изпит 50%
Устен изпит 50%
Писменият изпит се състои от 4 части:

• текст за четене със задачи за разбиране;
• структурни и лексикални задачи;
• текст за слушане със задачи за разбиране;
• писане на мотивационно писмо.

16. Език на преподаване: английски

http://www.longman.com/totalenglish

