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Наименование на учебната дисциплина

Немски език ІІІ
Титуляр на курса: доц.д-р Галина Павлова
Характер на дисциплината
задължителна
Година – ІІІ-та
Кредити - 2

Образователно-квалификационна степен
Бакалавър
Семестър V – ти и VІ-ти
Часове, 90 часа лекции

Характер на обучението
Редовна форма

Език на обучението
Немски език

Цели на курса Целта на обучението по съвременен немски език за студентите от

стопански факултет е да създаде у обучаваните трайни умения и навици за писмено
и устно изразяване на правилен, съобразен с граматическите норми език, за
самостоятелно ползване на разнообразни текстове по специалността, както и за
изграждане на комуникативни способности..
Методи на преподаване
В часовете се работи с видео и аудиоматериали от други системи за изучаване на
немския език, като се подбират материали свързани с темата, по която се работи.
Освен това студентите активно участват в клас, работят по двойки или малки
групи, провеждат се дискусии в клас
Методи на оценяване
При формирането на текущата оценка се взема предвид цялостната работа на
студента, но най-голяма тежест имат резултатите от изпита в края на учебната
година, който се състои от писмен тест.
Анотация на дисциплината

Овладяваните умения трябва да им позволят да ползват свободно немски език в
бъдещата си работа като икономисти. След завършване на V семестър езиковото
обучение на студентите преминава във втората си фаза, която има за цел
овладяването на основите на бизнес-немския и немската бизнес-комуникация.
Прави се постепенен преход от по-общи към специализирани текстове, като се
задълбочават някои особености на немската граматика и словообразуване.

СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА:
Лекции
№
1.
2.
3.
4.

Тема
Begegnungen
Ein Leben lang lernen
Arbeit – Neue Perspektiven
Raststätte
Testtraining
Общо:

Основна литература
Berliner Platz 3
Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik
Deutsches Übungsbuch
Deutsche Übungsgrammatik
Schwerpunkte der deutschen Grammatik
Съставил: доц. Галина Павлова

Бр.часове
20
20
20
20
10
90

