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І. ОТНОСНО УЧЕБНИТЕ ПЛАНОВЕ В СИЛА ОТ УЧЕБНАТА 2019/2020 

ГОДИНА 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕЗИКОВИТЕ ДИСЦИПЛИНИ 

Специалност Икономика и финанси (английска програма) и Стопанско 

управление (английска програма) 

 задължителни дисциплини:  

Общоикономически английски език (първи и втори семестър) – 30/0+30/0 

Бизнес английски език (трети и четвърти семестър) – 30/0+30/0 

 избираеми дисциплини: 

Общоикономически немски език (първи и втори семестър) – 30/0+30/0 

Общоикономически френски език (първи и втори семестър) – 30/0+30/0 

Бизнес немски език (трети и четвърти семестър) – 30/0+30/0 

Бизнес френски език (трети и четвърти семестър) – 30/0+30/0 

 факултативни дисциплини: 

Практически български език за чужденци – първи и втори семестър – 0/30 +0/30 

Друг чужд език I (испански, италиански, руски език) – първи и втори семестър – 0/60 

+0/30 

Друг чужд език II (испански, италиански, руски език) – трети и четвърти семестър – 

0/60 +0/30 

Друг чужд език III (испански, италиански, руски език) – пети и шести семестър – 0/45 

+0/30 

 

Специалност Икономика и финанси (френска програма) и Стопанско управление 

(френска програма) 

 задължителни дисциплини:  

Общоикономически френски език (първи и втори семестър) – 30/0+30/0 

Бизнес френски език (трети и четвърти семестър) – 30/0+30/0 

 избираеми дисциплини: 

Общоикономически английски език (първи и втори семестър) – 30/0+30/0 

Общоикономически немски език (първи и втори семестър) – 30/0+30/0 



  

Бизнес английски език (трети и четвърти семестър) – 30/0+30/0 

Бизнес немски език (трети и четвърти семестър) – 30/0+30/0 

 факултативни дисциплини: 

Практически български език за чужденци – първи и втори семестър – 0/30 +0/30 

Друг чужд език I (испански, италиански, руски език) – първи и втори семестър – 0/60 

+0/30 

Друг чужд език II (испански, италиански, руски език) – трети и четвърти семестър – 

0/60 +0/30 

Друг чужд език III (испански, италиански, руски език) – пети и шести семестър – 0/45 

+0/30 

 

Специалност Стопанско управление (немска програма) 

 задължителни дисциплини:  

Общоикономически немски език (първи и втори семестър) – 30/0+30/0 

Бизнес немски език (трети и четвърти семестър) – 30/0+30/0 

 избираеми дисциплини: 

Общоикономически английски език (първи и втори семестър) – 30/0+30/0 

Общоикономически френски език (първи и втори семестър) – 30/0+30/0 

Бизнес английски език (трети и четвърти семестър) – 30/0+30/0 

Бизнес френски език (трети и четвърти семестър) – 30/0+30/0 

 факултативни дисциплини: 

Практически български език за чужденци – първи и втори семестър – 0/30 +0/30 

Друг чужд език I (испански, италиански, руски език) – първи и втори семестър – 0/60 

+0/30 

Друг чужд език II (испански, италиански, руски език) – трети и четвърти семестър – 

0/60 +0/30 

Друг чужд език III (испански, италиански, руски език) – пети и шести семестър – 0/45 

+0/30 

 

Специалност Счетоводство, финанси и дигитални приложения на английски език 

 избираеми дисциплини: 

Общоикономически английски език (първи и втори семестър) – 30/0+30/0 

Общоикономически немски език (първи и втори семестър) – 30/0+30/0 

Общоикономически френски език (първи и втори семестър) – 30/0+30/0 

Бизнес английски език (трети и четвърти семестър) – 30/0+30/0 

Бизнес немски език (трети и четвърти семестър) – 30/0+30/0 

Бизнес френски език (трети и четвърти семестър) – 30/0+30/0 

 факултативни дисциплини: 

Практически български език за чужденци – първи и втори семестър – 0/30 +0/30 

Друг чужд език I (испански, италиански, руски език) – първи и втори семестър – 0/60 

+0/30 

Друг чужд език II (испански, италиански, руски език) – трети и четвърти семестър – 

0/60 +0/30 

Друг чужд език III (испански, италиански, руски език) – пети и шести семестър – 0/45 

+0/30 

 

 

 

 

 



  

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ 

1. Езиковото обучение в Стопанския факултет се осъществява приоритетно от 

щатни преподаватели за СУ „Св. Климент Охридски“. В края на всяка учебна 

година Заместник-деканът по учебната дейност на Стопанския факултет 

съгласува със съответните факултети възможностите за осигуряване на щатни 

преподаватели по съответните дисциплини и необходимостта от привличане на 

хонорувани преподаватели по езици. 

2. Езиковото обучение в Стопанския факултет се осъществява по единни, 

утвърдени от Факултетния съвет, учебни програми. Всички преподаватели, 

осъществяващи обучението по даден език, работят по една и съща учебна 

програма. 

3. Оценяването по всички чуждоезикови дисциплини е с текуща оценка. 

 

Задължителни езикови дисциплини 

4. Групите по задължителните дисциплини „Общоикономически (английски, 

немски, френски) език“ и „Бизнес (английски, немски, френски) език“ се 

формират на база на административните групи (от 15 до 20 студенти) и не се 

допуска допълнително разделяне на студентите и формиране на нови групи. 

5. При по-малък брой на студентите в някое от езиковите направления е 

допустимо формиране на група от студенти от различни бакалавърски 

специалности. 

6. Групата по дисциплината „Практически български език за чужденци“, която е 

задължителна за чуждестранните студенти, е от 15 до 20 студенти за всички 

бакалавърски специалности. При по-голям брой чуждестранни студенти, е 

възможно да се сформират повече групи при минимум 10 студенти във всяка 

група.   

 

Избираеми езикови дисциплини 

7. Обучението по езиковите дисциплини в избираема форма се осъществява по 

същите учебни програми, по които и обучението в задължителна форма, което 

предполага владеене на съответния език на нивото, изисквано според учебната 

програма. Не се предвижда езиково обучение за начинаещи или за достигане на 

изискуемото ниво.  

8. За включване в група за изучаване на езикова дисциплина в избираема форма, 

студентите полагат тест за входно ниво на владеене на езика, съгласно 

изискванията на съответната учебна програма, през първата седмица от зимния 

семестър. 

9. Групите за изучаване на езикови дисциплини в избираема форма се формират 

административно въз основа на резултатите от теста за входно ниво и са с 

численост от 15 до 20 студенти. Заместник-деканът по учебната дейност 

отговаря за формиране на административните групи.  

10. Списъците на групите за изучаване на чужд език в избираема форма се обявяват 

на сайта на Стопанския факултет през втората седмица на зимния семестър и 

обучението по избираемите чуждоезикови дисциплини започва от третата 

седмица на зимния семестър. 

 

 



  

 

 

 

11. При по-малък брой на студентите, които са положили успешно тест за входно 

ниво на владеене на езика и невъзможност да се формира самостоятелна група: 

 студентите се насочват към подходяща основна административна група, 

която изучава съответния език в задължителна форма   или 

 не се формира група за изучаване на съответния език в избираема форма 

и студентите се пренасочват към други избираеми дисциплини от 

учебния план.  

12. Езиковите дисциплини в избираема форма са двусеместриални. Студентите 

избират определен чужд език за цялата учебна година и направеният веднъж 

избор не подлежи на преразглеждане. 

Факултативни езикови дисциплини 

13. Обучението по чужд език във факултативна форма се осъществява само при 

сформирана група от минимум 10 студенти.  

14. Формиране на повече от една група по съответния език във факултативна форма 

е допустимо само при надхвърляне на броя на студентите в административните 

групи за съответните специалности (15-20 студенти).  

 

ІІ. ОТНОСНО УЧЕБНИТЕ ПЛАНОВЕ В СИЛА ОТ УЧЕБНАТА 2013/2014 

ГОДИНА 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕЗИКОВИТЕ ДИСЦИПЛИНИ 

По учебните планове на специалност „Икономика и финанси“ и специалност 

„Стопанско управление“ в сила от учебната 2013/2014 година през учебната 2020/2021 

година ще се обучават само студенти от ІІІ и ІV курс. Тяхното обучение предвижда 

една задължителна езикова дисциплина (V и VІ семестър) – „Друг чужд език ІІІ 

(английски, немски, френски, италиански, испански или руски език)“ с хорариум 

45/0+30/0. 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ 

1. Групите се формират административно по данни от системата СУСИ въз основа 

на преминатите до момента „Друг чужд език І“ и „Друг чужд език ІІ“ и са с 

численост от 15 до 20 студенти.  

2. При по-малък брой на студентите, които са изучавали някой от изброените 

езици, е допустимо формиране на група от студенти от двете специалности. 

3. Инспекторите по учебната работа, отговарящи за ОКС „Бакалавър“, информират 

Заместник-декана по учебната дейност в края на летния семестър на учебната 

2019/2020 година за броя на групите и записаните студенти по съответните 

езици.  

4. Заместник-деканът по учебната дейност на Стопанския факултет съгласува със 

съответните факултети възможностите за осигуряване на щатни преподаватели 

и/или необходимостта от привличане на хонорувани преподаватели по езици. 

5. Обучението се осъществява единствено по утвърдените учебни програми за 

дисциплината „Друг чужд език ІІІ“. 

 

 


