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№ Формиране на оценката по дисциплината1 % от оценката 

1.  

В зависимост от конкретните занимания и общото ниво на 
групата: 
- минипроект с презентация 
- текуща самостоятелна работа 
- участие в тематични дискусии в часовете 

 
25  

 
 

2.  
Семестриални проверки 
- писмен изпит /зимен семестър/ 
- устен изпит /летен семестър/ 

75 

3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
Анотация на учебната дисциплина: 
В обучението по бизнес-френски език са застъпени три основни елемента: 
усъвършенстване на способността за писмено и устно изразяване на френски език, 
овладяване на основна специализирана лексика /внос, износ и митнически практики, 
данъчно облагане, заетост и безработица/, придобиване на морфосинтактически знания и 
усвояване на някои основни умения от езиков и културен характер в областта на 
професионалното езиково общуване. 
 
 
Предварителни изисквания: 
Студентите трябва да са завършили езикова гимназия с френски език или да имат 
знания и умения по френски език на равнище В2 по общата европейска езикова 
рамка. Желателно е да се преминали курса по общоикономически френски език. 
 
 
Очаквани резултати: 

Преминавайки курса студентите трябва да знаят:  
 Усвояване на специализираната лексика, свързана с митниците, вноса и износа, с 

практиките на данъчно облагане, с проблемите на заетостта и безработицата 
 Придобиване на знания, свързани с езиковите средства за изразяване на причинно-

следствена връзка на  френски език 
 

Преминавайки курса студентите трябва да могат: 
 Разбиране на специализирани текстове, автентични документи и видеоматериали 
 Писмено и устно изразяване по заложените в програмата специализирани теми 
 Изработване на служебна автобиография и мотивационно писмо 
 Придобиване на междукултурни знания и умения 

 
 

                                                        
1 В зависимост от спецификата на учебната дисциплина и изискванията на преподавателя е възможно 
да се добавят необходимите форми, или да се премахнат ненужните.  
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Учебно съдържание  
 

№ Тема: Хорариум 
1. Français sur objectifs spécifiques (FOS) 

 Les pratiques de protection douanière. Les droits de douane 
et les restrictions quantitatives. La fraude et la contrebande. 

 Les importations et les exportations. 
 Les prélèvements obligatoires. Les principaux types 

d’impôts selon l’assiette. Les cotisations sociales. La fraude 
et l’évasion fiscale. 

 L’emploi et le chômage en France. L’indemnisation du 
chômage. La lutte contre le chômage.  

 La procédure de recherche d’un emploi. Les petites 
annonces. Le curriculum vitae. La lettre de motivation. 
L’entretien d’embauche. 

 

 
6 
 
4 
 
8 
 
8 
 
8 

2. Activités grammaticales 
 Les procédés morphosyntaxiques permettant l’expression 

de la relation de causalité, de finalité, de conséquence et de 
concession. Exercices sur l’expression de la cause. 

 
14 

3. Pratiques écrites 
 La rédaction du CV et de la lettre de motivation. 

  

 
12 

 
 

Конспект за изпит 
 

№ Въпрос 
1  
2  
3  
4.  
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