
ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ 
Катедра “Сигурност и безопасност” 
Професионално направление “Национална сигурност” 
Специалност “Защита на националната сигурност” 
Специализация “Корпоративна сигурност” 
Образователно –квалификационна степен “бакалавър” 

  
ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС  

 
 1. Наименование на курса: ЕЗИКОВА КУЛТУРА 
 2. Код на курса: FLT 1003 
 3. Вид на курса: факултативен 
 4. Ниво: бакалавър 

5. Година на изучаване: четвърта 
6. Семестър: осми 

 7. Брой кредити: 3 
 8. Име на лектора: доц. д-р Людмила Стоянова 

9. Резултати от обучението за дисциплината: Езикова компетентност за   граматиката, 
речника и употребата на езика. Цели да подобри езиковата компетентност на студентите и 
да даде знания и умения за употребата на езика в различни дискурсивни ситуации на 
общуване. 
 10.Начин на преподаване: директно  
 11.Предварителни изисквания: основни знания по български език 

12. Съдържание на курса (анотация) Учебното съдържание е структурирано в модулите 
: базова езикова култура, знания за деловия език и регистър и неговите жанрове 
(административни, законодателни и дипломатически), творческо писане, делова 
реторика, невербална комуникация 
13. Библиография (препоръчителна или задължителна литература)  

Кондукторова, А., Делова кореспонденция. Варна, 2000. 
Кондукторова, А.,  Тестове по езикова култура, Варна, 2009. 
Станева, Хр.  Речник по българска стилистика, изд. “Хермес”, 2002. 

 14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: лекции и практикум по 
правопис 

15. Методи и критерии на оценяване: Изпитната процедура включва писмен изпит върху 
преподадения материал и попълване на тест с въпроси и практически задачи. “ОТЛИЧЕН”: 
Студентът показва всестранни и задълбочени знания, дава обосновани и точни отговори по въпросите, 
умело, логично и точно излага мислите си, притежава практически умения и навици по отчитане на 
кризисните ситуации. “МНОГО ДОБЪР”: Студентът има пълни и задълбочени познания, притежава 
практически умения, има логична и задълбочена мисъл, умело си служи с правната терминология. 
“ДОБЪР”: Студентът има пълни знания, притежава практически умения, има задълбочена мисъл, умело си 
служи с правната терминология. 
“СРЕДЕН”: Студентът отговаря по същността на въпросите с известни затруднения, има недостатъчни 
практически умения и навици, не винаги излага точно мислите си. “СЛАБ”: Студентът няма необходимите 
знания, допуска принципни грешки, затруднява се в отговорите, не умее да обясни същността на въпроса. 
 16. Език на преподаване: български език 
 17. Практика: - 
 


