
Юридически факултет
Катедра:Сигурност и безопасност
Професионално направление:Национална сигурност
Специалност:Защита на националната сигурност
Образователно-квалификационна степен:бакалавър

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код на курса: FLE 1003
2. Наименование на курса: Чужд език
3. Вид на курса: факултативен
4. Цикъл: първи
5. Година на изучаване: първа
6. Семестър: първи, втори
7. Брой кредити: 12
8. Име на лектора: старши преподавател Петя Симеонова
9. Резултати от обучението за дисциплината – Целта на курса е да даде на студентите
езикова компетентност и умения на ниво B1.1 съгласно Общата европейска референтна
рамка за езиците. От студентите се очаква да овладеят знания за системата на езика
(граматика и лексика), както е планирано в учебната програма, за да общуват в широк
кръг от познати и предвидими ситуации.
10. Начин на преподаване: директно
11. Предварителни изисквания: Курсът е предназначен за студенти, които са придобити
езикови познания и умения на ниво А2 според Общата европейска референтна рамка за
езиците.
12. Съдържание на курса: Курсът включва граматическо и лексикално съдържание и
структури, имащи отношение към ниво B1.1 съгласно Общата европейска референтна
рамка за езиците (виж http://europass.cedefop.europa.eu/bg/resources/european-language-
levels-cefr )
13. Библиография: Eales F., J. J. Wilson, A. Clare, S. Oakes. SPEAKOUT Pre-Intermediate.
Harlow: Pearson Education Limited, 2011;
Longman Grammar of Spoken and Written English. Harlow: Pearson Education Limited,
2008.
Recommended reading:
Murphy R. Essential Grammar in Use. Cambridge: Cambridge University Press, 2007.
Стандартен речник. Английски. София: PONS България ЕООД, 2008
Английско-български/Българско-английски речник. София: Colibri, 2009
Oxenden, C., C. Latham-Koenig. New English File Pre-Intermediate. Oxford: Oxford
University Press, 2009.
http://elt.oup.com/student/englishfile/?cc=hu&selLanguage=en
http://www.esl-lounge.com/student/index.php
14.Планирани учебни дейности и методи на преподаване: семинари, консултации
(конвенционални форми) (4 часа на седмица 15 седмици след предварително определен
план, на разположение в офиса на всеки лектор; индивидуални  часове по електронен
път - електронна поща, онлайн, на сайта на университета)
15.Методи и критерии на оценяване: Курсът завършва, след като студентите
преминат писмени и устни изпити, (студенти нямат право да вземат устния изпит, ако
те не са издържали писмения). Крайната оценка се състои от следните компоненти:
текуща оценка, самостоятелна работа, писмен и устен изпит. Семестриален изпит:
писмен изпит - 50%, устен изпит - 50%. Писменият изпит се състои от четири



компонента: четене; набор от граматически и лексикални задачи; слушане; задача
писане - създаване на текст. В устния изпит студентите говорят по темата от
конспекта, която те избират на случаен принцип, или защитават индивидуално задание
езиков проект, замислен като презентация на PowerPoint по тема, по техен избор от
конспекта. Критериите за оценка включват: степента на изпълнение на задача;
подходяща структура и правилно представяне; богата и точна лексика и езикови
структури, имащи отношение към избраната тема; разбираемо произношение и
подходяща скорост на изказа; плавност. В заключителния изпит броя на точките,
присъдени за правилни отговори се трансформира в кредити. минималното ниво на
изискване е 70% на придобитите знания и умения.
16. Език на преподаване: английски


