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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС  

 
1. Наименование на курса: Чужд език - Специализиран английски език  
2. Код на курса: FLE 1005 
3. Вид на курса: избираем  
4. Ниво: бакалавър  
5. Година на изучаване: втора  
6. Семестър: трети  
7. Брой кредити: 4,5  
8. Име на лектора: преп. Валентина Йорданова  
9. Резултати от обучението за дисциплината – усвоени знания, умения, компетенции:  
Kурсът има за цел студентите да придобият знания и умения за езиково ниво B1.1. 
Очаква се студентите да придобият граматически и лексикални знания; да разбират 
изрази и лексика, свързана с общуването и разбирането на научни теми; да схващат 
основната идея в текстове от областта на психологията; да откриват информация в 
специализирани материали като статии, научни изследвания и специализирани 
публикации; да общуват в ситуации, които изискват пряк обмен на информация по 
теми от специалността си. 
10. Начин на преподаване: директно  
11. Предварителни изисквания: Kурсът е предназначен за студенти, които имат знания 
и умения на ниво А2 (Elementary) съгласно Европейската езикова рамка. 
12. Съдържание на курса: Курсът включва граматически и лексикални структури за 
придобиване на езикови умения на равнище B1.1; разглежданите теми включват 
Нервна система, Памет, Мислене, Мотивация, Емоции. 
13. Библиография:  
Йорданова, В. ‘Shall we dream?’, Варна: Университетско издателство на ВСУ, 2012 г.;  
Myers D. Psychology. Worth Publishers, Inc., USA, 1995;            
Kassin S. Psychology. Microsoft Corporation, 2009;  
Feldman R. S. Essentials of Understanding Psychology, 7th edition. The McGraw Hill 
Companies, Inc., USA, 2008;  
Murphy R. Essential Grammar in Use, Cambridge University Press, 2007;  
http://analogical-dictionary.sensagent.com/mf4951359/ML-en-bg//; 
14. Планирани учебни дейности 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 и критерии на оценяване: Kурсът 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%. Устният изпит включва изложение по изтеглена от студента тема от 
конспекта или защита на самостоятелен езиков проект, предварително разработен по 
избрана от студента тема от конспекта. Оценяват се: степен на изпълнение на задачата; 
подходяща структура и свързаност на изложението; разнообразие и правилна употреба 

http://analogical-dictionary.sensagent.com/mf4951359/ML-en-bg/


на необходимата за темата лексика. Изпитът е взет при постижение най-малко 70% 
показани знания и умения. 
16. Език на преподаване: английски.  
17. Практика: не 


