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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: FLS 1001
2. Наименование на учебната дисциплина: Чужд език - Испански език
3. Вид: по избор
4. Цикъл: втори
5. Година от обучението: първа
6. Семестър, в който се изучава:  втори
7. Брой кредити: 6
8. Име на лектора: пр. Мая Валериева Донева- Стоянова
9. Резултати от обучението усвоени знания, умения, компетенции (цели): курсът

има за цел студентите да придобият знания и умения за езиково ниво A1.
Предвидения в тематичния план материал за системата на езика (граматически и
лексикални знания) с цел реализиране на комуникативни умения в широк
диапазон от познати и предвидими ситуации.

10. Начин на осъществяване: директно
11.  Предварителни и съпътстващи изисквания (ако е приложимо): Настоящият курс
по испански език е предназначен за студенти, които нямат знания и умения на
равнище А1 съгласно Европейската езикова рамка.
12. Съдържание на курса: курсът включва граматически и лексикални структури за

придобиване на езикови умения на равнище А1 (вж.
http://europass.cedefop.europa.eu/bg/resources/european-language-levels-cefr)

13.Препоръчителна или задължителна литература за четене или други образователни
ресурси / инструменти: Castro F.; F. Marín; R. Morales; Curso de Español para Extranjeros
Nuevo VEN1 Edelsa, Madrid, 2010 , Español sin Fronteras 2 Reformulada, SGEL S. A.,
Madrid, 2007
14.Планираните дейности за обучение и методи на преподаване семинарни занятия;

консултации (конвенционални форми или условия за индивидуални консултации) (4
часа на седмица, 15 седмици по предварително утвърден и изнесен график в кабинета
на преподавателя; консултации по електронна поща; он-лайн консултации;
консултации във форума на сайта на университета)

15. Методи за оценка и критерии - курсът завършва с писмен и устен изпит, от които
писменият е елиминаторен. Крайната оценка се формира от текущ контрол,
самостоятелна работа, писмен и устен изпит. Семестриален изпит: писмен изпит - 50%,
устен изпит - 50%.

16.Език на преподаване – испански.

http://europass.cedefop.europa.eu/bg/resources/european-language-levels-cefr

