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Немски език 
(Езиков курс) 

 

Код на курса AU00029 

Преподавател/и 
 
д-р Христина Вихрогонова 

 

 
Проблематика и компетенции, които 

курсът цели да бъдат постигнати 

 

 

   Първият модул е предназначен за начинаещи или за 

хора с начални познания по немски език. Целта е да се 

изградят основни теоретични знания и да се формират 

комуникативни умения, които биха позволили на 

курсистите да се използва езикът в ежедневието – 

общуване по актуални теми, водене на лична и служебна 

кореспонденция на немски език и четене на текстове, 

свързани с областите на научни интереси.  

  Учебната система Schritte International Neu е модерна и 

съобразена с изискванията, определени от Европейската 

езикова рамка.  

  Курсът в двата предвидени модула ще предложи на 

докторантите необходимите знания и компетентности 

за успешно представяне на изпита за докторантски 

минимум по немски език - монтаж на изображения, 

редактиране, използване на специални ефекти и др. 
Предназначен за млади учени, 

докторанти и постдокторанти от 

следните факултети/специалности 

 
Всички факултети 

 

Предварителни познания 

 

Умения за работа в електронна среда. 
 

Брой аудиторни часове 

 

60 

 

Брой кредити 

 
 

 

Форма/и на изпитване 

  Оценката ще бъде оформена след положен писмен 

тест, разработен по изискванията на Гьоте институт за 

съответното езиково ниво. Той ще включва задачи за 

слушане с разбиране, четене с разбиране, съставяне на 

текст, а също и задачи за оценка на граматичните и 

лексикалните познания на курсистите. 

 

Период на провеждане 

 

април – май 2021 
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*При необходимост курсът може да бъде проведен в електронна среда!                                                                   
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