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ОБУЧИТЕЛНИ КУРСОВЕ ЗА МЛАДИ УЧЕНИ, ДОКТОРАНТИ И 
ПОСТДОКТОРАНТИ  –  ACADEMIA IUVENTUTIS 2021/2022  

 

 
Руски език – част II 

(Езиков курс) 
 

Код на курса AU00040 

Преподавател/и 

 

Рада Чобанова  
 

Филологически факултет 

 

Проблематика и компетенции, които 
курсът цели да бъдат постигнати 

 

Курсът е предназначен за хора, притежаващи основни 
познания за граматичната система на руския език и 

практически умения за използване на граматичните форми и 
конструкции в речта. Целта на обучението е да надгради 

придобитите теоретични знания и да усъвършенства 

комуникативните умения, които биха позволили на 
курсистите  да използват езика в своето ежедневие и 

професионална дейност – да общуват на актуални теми, да 
водят лична и служебна кореспонденция на руски език и да 

работят с текстове, свързани с интересуващите ги области.  

Вторият модул цели постигане на ниво А2 по Общата 
европейска езикова рамка, като ще се акцентира върху 

разширяване и задълбочаване на теоретичните познания и 
върху усъвършенстване на езиковите компетентности, 

придобити в рамките на първия модул.  Оценяването на 

студентите в края на курса се осъществява чрез езиков тест, 
който включва задачи за слушане с разбиране, четене с 

разбиране, писане, както и такива за оценка на 
граматическите и лексикалните знания. 

Предназначен за млади учени, 

докторанти и постдокторанти от 
следните факултети/специалности 

 

Всички факултети 

 
Предварителни познания 

Необходимо е познаване на граматичните категории на 

глагола, съществителните и прилагателните имена, видовете 
местоимения и специфичните особености в употребата на 

частите на речта. 
 

Брой аудиторни часове 

 

60 

 
Брой кредити 

 
4 

 

Форма/и на изпитване 

 

Оценяването на студентите в края на курса се осъществява 
чрез езиков тест за съответното ниво, който включва задачи 

за слушане с разбиране, четене с разбиране, писане, както и 
задачи за оценка на граматическите и лексикалните знания. 

 

Период на провеждане 

 

декември – февруари 2022 
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* Ако броят на желаещите да се запишат за курса надхвърля 
определения за него лимит, успешно издържалите ниво 1 на 
същия езиков курс са с предимство.  
 

*При необходимост курсът може да бъде проведен в електронна среда!                                                                   
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