
Факултет: МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА И АДМИНИСТРАЦИЯ
Катедра: АДМИНИСТРАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ
Професионално направление: ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ
Специалност: МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ И ПРАВО
Образователно-квалификационна степен: БАКАЛАВЪР

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код на курса: FLR1003
2. Наименование на курса: Втори чужд език - Руски език - специализиран
3. Вид: задължителен
4. Цикъл: първи
5. Година на изучаване: трета
6. Семестър: пети
7. Брой кредити: 4,5
8. Име на лектора: проф. д-р Галина Шамонина

9. Резултати от обучението за дисциплината – усвоени знания, умения, компетенции
(цели): курсът има за цел студентите да придобият знания и умения за езиково ниво
B1.1. Курсът съдържа интересен текстови материал и знания по лингвостранознание,
целящи задълбочаване и разширяване на знанията на студентите за страната на
изучавания език. Методическият апарат на упражненията въвежда, затвърждава и
активизира предвидения в тематичния план материал за системата на езика
(граматически и лексикални знания) с цел реализиране на комуникативни умения в
диапазона на предвидените теми.

10. Начин на преподаване: директно
11. Предварителни изисквания (пред-условни или съусловни дисциплини):

Настоящият курс по руски език е предназначен за студенти, които имат знания и
умения на равнище A2 съгласно Европейската езикова рамка.

12. Съдържание на курса (анотация): курсът включва граматически и лексикални
структури за придобиване на езикови умения на равнище B1.1 (вж.
http://europass.cedefop.europa.eu/bg/resources/european-language-levels-cefr)

13. Библиография (препоръчителна или задължителна литература): . Шамонина Г., Т.
Маринова. Здравствуй, Россия! Вн.: ВСУ „Ч. Храбър”, 2008.; Перевозникова А.К.
Лингвострановедение. Россия: страна и люди. М.: Русский язык. Курсы, 2010.
Ласкарева Е.Р. Чистая грамматика. СПб: Златоуст, 2010; Аникина М.Н. Русский
словарь. Учебный словарь русского языка для иностранцев. М.: Рус.яз. - Медиа; Дрофа,
2009; http://www.gramota.ru/.

14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: семинарни занятия;
консултации (конвенционални форми или условия за индивидуални консултации) (4
часа на седмица, 15 седмици по предварително утвърден и изнесен график в кабинета
на преподавателя; консултации по електронна поща; он-лайн консултации;
консултации във форума на сайта на университета)

15. Методи и критерии на оценяване: курсът завършва с изпит, който  се
провежда като защита на самостоятелен езиков проект, предварително разработен по
темите от курса по странознание на Русия - „Здравствуй, Россия!”. Крайната оценка се
формира от текущ контрол и защита на езиковия проект. Оценяват се: степен на
изпълнение на задачата; подходяща структура и свързаност на изложението;
разнообразие и правилна употреба на необходимата за темата лексика и езикови
структури; разбираемо произношение и нормално темпо; лекота на изказа; за езиков
проект - дизайн, музикално оформление и естетически вид на използваните нагледни

http://europass.cedefop.europa.eu/bg/resources/european-language-levels-cefr
http://www.gramota.ru/


материали. Оценяването на финалния изпит става чрез трансформиране на набрания
брой точки в кредити. Изпитът е взет при постижение най-малко 70% показани знания
и умения.

16. Език на преподаване: руски


