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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: ADM1034
2. Наименование на учебната дисциплина: Делова кореспонденция
3. Вид: избираемa
4. Цикъл: първи
5. Година на изучаване: втора - четвърта
6. Семестър/триместър, в който се изучава: трети - осми
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора: проф. д-р Людмила Стоянова, доц. д-р Анастасия Кондукторова
9. Резултати от обучението по дисциплината:

Дисциплината има за цел да формира комуникативна компетентност при ползване на
деловата реч в различни дискурсни ситуации. Теоретико-практическата й насоченост
позволява усвояване на основни знания за деловото общуване и на умения за успешно
съставяне на делови текстове и документи съгласно нормативно-методическите
изисквания на националните и международни стандарти.

10. Начин на осъществяване: директно
11. Предварителни и съпътстващи изисквания: езикова култура и знания за деловия език
12. Съдържание на курса (анотация):

Курсът лекции представя основните типове кореспонденция в деловата сфера. На
базата на  съвременните теоретични постановки за деловото общуване се дават знания
за различните жанрове на административната, търговската, протоколната
кореспонденция и кореспонденцията на европейските институции. Особено внимание
се отделя на тези видове кореспонденция, които са свързани с бъдещата
професионална реализация на студентите. Акцентира се върху спецификата на
деловия стил, език и етикет.

13. Препоръчителна или задължителна литература за четене или други образователни
ресурси / инструменти:
1. Кондукторова, А., Делова кореспонденция. Варна, 2011.
2. Кондукторова, А., Т.Атанасова. Делова кореспонденция. Учебно помагало. Варна,
2011.

14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: Лекционният материал се
преподава интерактивно чрез мултимедийни презентации.

15. Методи и критерии на оценяване: курсова рабона и писмен изпит - тест с отворени и
затворени въпроси върху теоретичния материал и практическа задача, свързана с
изготвянето на делови документ. Критерии за оценка - знания за специализираната
документация в  сферите на обществения живот; проектиране на делови документи от
различни документационни системи; моделиране на делови текстове в различни
комуникационни ситуации; владеене на деловия език и деловия речев етикет;

16. Език на преподаване: български


