
Факултет АРХИТЕКТУРЕН
Катедра „ИЗКУСТВА”
Професионално направление „Музикално и танцово изкуство”
Специалност ХОРЕОГРАФИЯ
Образователно-квалификационна степен БАКАЛАВЪР

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код/: PSY 1010
2. Наименование на курса: Езикова култура
3. Вид: факултативна
4. Ниво: бакалавър
5. Година от обучението: четвърта
6. Семестър: осми
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора: проф. д-р Людмила Симеонова Стоянова
9. Резултати от обучението за дисциплината: Оптимално овладяване на правописната и
правоговорна норма, на нормите на деловия език и речевия етикет; формиране на  компетенции
и умения  за практическа употреба на административно-деловия стил  и неговите жанрове  в
конкретната  професионална сфера.
10.Начин на преподаване: директен
11.Предварителни изисквания (пред-условни или съусловни дисциплини): Базисните знания на
студентите по БЕ, придобити в средния и горния училищен курс.
12. Съдържание на курса (анотация): Курсът предлага знания  по съвременна лингвистична
култура  и   по практическа граматика и стилистика на българския книжовен език чрез
балансирано поднасяне  на лекционен материал и упражнения по общо езикознание, история на
езика, функционална фонетика, функционална морфология, функционална лексикология и
функционална стилистика.
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14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: представяне на лекционен курс,

задаване  и решаване на тестове и  казуси, поставяне на курсови задачи върху фонетичните
особености на  диалекта от региона, от който е родом  студентът; върху  борбата за чистота
на БЕ или върху историята на БКЕ.

15. Методи и критерии на оценяване:
Изпитът по ЕК е писмен и  включва тест и писмен отговор  на въпрос по актуална  тема в

съответната професионална област. Окончателната оценка е сумарна от оценките от
представянето  на студента на входящия и  изходящия тест, оценката на курсовата задача и
писмения изпит.
16. Език на преподаване: Български


