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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 

 
30  

 
 

2.  
Семестриална проверка 
- писмен или устен изпит 70 

3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
Анотация на учебната дисциплина: 
В обучението по френски език за финанси и банково дело са застъпени три основни 
елемента: усъвършенстване на способността за писмено и устно изразяване на френски 
език, овладяване на основна специализирана лексика /кредити, дългове, банки и банкови 
операции/, надграждане на вече придобити граматически знания и придобиване 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 са преминали курса по общоикономически и бизнес френски 
език. 
 
 
Очаквани резултати: 

Преминавайки курса студентите трябва да знаят:  
 Усвояване на специализираната лексика, свързана с банките и основните банкови 

операции, с проблемите на  държавната задлъжнялост, с развитието на финансовите 
кризи 

 Допълване и усъвършенстване на знанията, свързани с изразяването на идеята за 
хипотеза 
Преминавайки курса студентите трябва да могат: 

 Разбиране на специализирани текстове и видеоматериали 
 Боравене с автентични банкови документи 
 Писмено и устно изразяване по заложените в програмата специализирани теми 
 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 banques et les opérations bancaires. 
 Les types de banques. La circulation de l’argent liquide. 
 Les comptes. Les différents types de moyens de paiement. 

Le choix du moyen de paiement adéquat. 
 Le chèque, sa nature et son fonctionnement. 
 Les effets de commerce et leur fonctionnement. La lettre de 

change. Le billet à ordre. 
 Le crédit documentaire. Le fonctionnement et les 

particularités du crédit documentaire. 
 La carte bancaire et son fonctionnement. Certains aspects 

juridiques du fonctionnement de la carte.  Les paiements 
frauduleux par carte bancaire. 

 
 
4 
4 
 
4 
 
4 
 
2 
 
6 

2. Activités grammaticales 
L’expression de la relation d’hypothèse.  

 Les systèmes hypothétiques en français. 
 Les procédés syntaxiques permettant l’expression de 

l’hypothèse. 

 
 
2 
4 

 
 

Конспект за изпит 
 

№ Въпрос 
1  
2  
3  
4.  
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