Факултет:Юридически
Катедра:Сигурност и безопасност
Професионално направление:Национална сигурност
Специалност:Защита на националната сигурност

Образователно-квалификационна степен: бакалавър
ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Наименование на курса: Езикова култура
2. Код на курса: BLT 1004
3. Вид на курса: избираем
4. Ниво: бакалавър
5. Година на изучаване: четвърта
6. Семестър: осми
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора: доц. Д-р Людмила симеонова Стоянова
9. Резултати от обучението за дисциплината: Повишаване нивото на езиковите компетенции на
студентите; отстраняване на пропуските в знанията им по практическа граматика; практическо
овладеене на административно-деловия стил и неговите жанрове и изграждане на умения за
приложението (употребата) на деловия език в конкретната професионална сфера.
10.Начин на преподаване: директно
11.Предварителни изисквания: добро ниво на познания по практическа граматика на БЕ, придобите в
средното училище.
12. Съдържание на курса: Лекционният курс предлага надграждащи знания по общо езикознание и
социология на езика, изяснява историческите и актуални параметри на БЕ като културен феномен и дава
затвърждаващи знания по функционална фонетика, функционална морфология, синтаксис и
лексикология на БКЕ и по стилистика и видовете стилове с акцент върху особеностите и практическото
приложение на административно-деловия език и стил.
13. Библиография
Основна литература
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.
Тилков, Т., Бояджиев, Т. Българска фонетика. С., 2006.
14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: лекции с мултимедийно покритие, тестове, писане
на есета.
15. Методи и критерии на оценяване: Изпитът по ЕК е писмен и включва тест и писмен отговор в
свободно есеистична или публицистична форма на въпрос по проблематизирана и активтно обсъждана от
обществеността и медиите актуална тема от съответната професионална област.
Окончателната оценка по дисциплината е сумарна от оценките от представянето на студента на
входящия и изходящия тест, оценката от курсовата задача (презентация или разработка на персонално
поставена тема от история на езика или върху езика като комуникационно средство в деловата сфера) и
представянето на писмения изпит-тест. Информирането за текущите оценки става след входящия тест и след
представянето на курсовата задача. При отлично представяне на теста, но неизпълнение на курсовата задача
крайната оценка не може да бъде отличен.
Класиралите си на първите три места в общоуниверситетския конкурс за написване на есе, посветено
на празника на българската писменост и култур, .се освобождават от писмен изпит.
16. Език на преподаване:БЕ
17. Речник: Език, реч, езикова култура, история на българския език, българска фонетика, българска
морфология, българска лексикология, синтаксис, правопис, правоговор, пунктуация, функционални
стилове, делови стил.

