
Факултет: МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА И АДМИНИСТРАЦИЯ
Катедра: АДМИНИСТРАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ
Професионално направление: АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
Специалност: МЕЖДУНАРОДЕН ПУБЛИЧЕН И БИЗНЕС МЕНИДЖМЪНТ
Образователно-квалификационна степен: БАКАЛАВЪР

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: BLT 1002
2. Наименование на учебната дисциплина: Езикова култура
3. Вид: по избор
4. Цикъл: първи
5. Година от обучението: първа - четвърта.
6. Семестър: първи - осми
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора: проф. д-р Людмила Стоянова, доц. д-р Анастасия Стефанова
Кондукторова
9. Резултати от обучението – Разширяване на знанията от средното училище за
българския език и прилагането им в различни комуникативни ситуации. Формира еикова
компетентност и изгражда  умения за продуциране на научни и  делови текстове.
10.Начин на осъществяване: директно,
11.Предварителни и съпътстващи изисквания (пред-условни или съусловни дисциплини):

знания за граматиката, речника и употребата на езика
12. Съдържание на курса:
Учебната дисциплина има за цел да създаде умения и навици за ползване на езика в
университетското обучение и за лесно  и правилно публично изказване. Основно
внимание се обръща на овладяването на правоговорните, правописните и стилистичните
норми. Дават се знания, насочващи студентите към правилен и функционален подбор на
езиковите средства, съобразно комуникативната ситуация. Изучава съставянето на научен
и на делови текст, съобразен с бъдещата дейност на студентите в обществената сфера.
Практическата насоченост на дисциплината позволява усвояване на основни умения за
творческо писане и редактиране на собствен текст в различни ситуации и области.
13. Препоръчителна или задължителна литература:

1. Бъчварова, Б. Б.Георгиев.Езикова култура. София, 2008.
2. Кондукторова, А.Т.Атанасова и др. Примерни тестове за конкурсен изпит по
български език и литература. Варна, 2012.
3. Нов правописен речник на българския език, БАН, изд. “Хейзъл”, ,2011.
4. Правопис и пунктуация на българския език. Основни правила. София1, 2011.

14. Планирани дейности за обучение и методи на преподаване: лекции
15. Методи за оценка и критерии: входен и изходен тест, писмен изпит.
16. Език на преподаване: български


