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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: PSY 1010
2. Наименование на учебната дисциплина: Езикова култура
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: проф. д-р Людмила Симеонова Стоянова
9. Резултати от обучението: Курсът цели изграждане на съвременна лингвистична култура
и усъвършенстване на познанията и уменията на студентите по практическа граматика
(функционална фонетика, функционална морфология и функционална лексикология),
отлично овладяване на правописната и правоговорна норма и на речевия етикет. Втората
важна задача е да формира базисни познания за особеностите на административно-деловия
стил и неговите жанрове.
10. Начин на осъществяване: директно, дистанционно
11. Предварителни и съпътстващи изисквания: не се изискват предварителни знания.
12. Съдържание на курса:
Произход на езика. Форми на съществуване на езика. Език и социална структура. Език и реч.
Функционална диалектология. Функционална фонетика. Функционална морфология. Части
на речта. Понятието езиков стил. Функционални стилове. Жанрове на деловия стил.
13. Препоръчителна или задължителна литература за четене или други образователни
ресурси / инструменти: :
- Езикова култура. Електронно учебно помагало. Съставител: Людмила Стоянова, Вн, 2011
- Байчев, Б. Бонджолова, В. Бояджиев, Т. и др. Енциклопедия на съвременния български
език. В. Търново, 2008 г.
- Бобанац, В., Блажева, Ел. Пишем ли правилно. С., 2009.
- Бояджиев, Ж. Увод в общото езикознание. 2007
- Кръстев, Б. Учебен наръчник за културен говор. С., 2008.
- Мирчева, Д. Харалампиев, Ив. История на българския език. В. Търново, 1999 г.
- Карастанева, Ц., Марковска, В. Практическа граматика на съвременния БКЕ. Пловдив,
2010
14. Планирани дейности за обучение и методи на преподаване: курс лекции и разработване
на казуси.
15. Методи за оценка и критерии: Изпитът по ЕК е писмен и включва тест и писмен отговор
в свободно есеистична или публицистична форма на въпрос по проблематизирана и
активното обсъждана от обществеността и медиите актуална тема в съответната
професионална област. Окончателната оценка по дисциплината е сумарна от оценките от
представянето на студента на входящия и изходящия тест, оценките от двете курсови задачи
(презентация или есе върху тема от история на езика и езика като комуникативно средство) и
представянето на писмения изпит.
16. Език на преподаване: български


