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1. Код: ARC1315
2. Наименование на учебната дисциплина: „ Чужд език - базово ниво“
3. Вид: задължителна
4. Цикъл: първи
5. Година от обучението: първа
6. Семестър / триместър, в който се изучава: първи, втори
7. Брой кредити:  12
8. Име на лектора (и):  проф. д-р Галина Шамонина
9. Резултати от обучението: настоящият курс по чужд език е

предназначен за студенти, които – от равнище на абсолютно или
фалшиво начинаещи желаят да придобият ефикасни
комуникационни умения по чужд език. Този резултат се гарантира от
вниманието, което се обръща на уменията за устно изразяване,
разбиране, както и за писмено разбиране и изразяване.

10.Начин на осъществяване: директно
11.Предварителни и съпътстващи изисквания : Хорариумът на учебната

дисциплина предполага равнище на владеене на чужд език на ниво
А1 съгласно Common European Framework for Modern Languages на
Съвета на Европа.

12.Съдържание на курса/ Английски език/: Представяне. Глаголът
“съм”.Семейство. Глаголът “имам”. Къщата. Конструкция “There is/
There are”.Дневен режим. Сегашно просто време. Дрехите. Сегашно
продължително време. Храна и пазаруване. Броими и неброими
съществителни. Описания. Прилагателно име. Степени за сравнение.
Минали факти и събития. Минало просто време. Планове,
намерения, прогнози, предсказания. Начини на изразяване.
Житейски опит. Сегашно перфектно време

13.Препоръчителна или задължителна литература за четене или други
образователни ресурси / инструменти:

 -Oxford University Press John and Liz Soars: New Headway English Course
 -Cambridge University Press Raymond Murphy: English Grammar in Use



14.Планираните дейности за обучение и методи на преподаване:
Обучението включва работа с текстове, упражняване на слуховите
умения, писмени упражнения, отработване на речевите умения,
целейки да създаде една здрава езикова основа, върху която през
последващите етапи на обучение студентите да надграждат
профилиращите знания

15.Методи за оценка и критерии:писмен и устен изпит
16.Език на преподаване: български и английски


