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Проект BG05M2OP001-2.016-0018“МОДЕРН-А: МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация на 
Академичната eкосистема”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за 

интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и 
инвестиционни фондове. 

 

 

АНОТАЦИЯ  

НА КУРС ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА НАПРЕДНАЛИ 
 

 В рамките на изпълнението на проект BG05M2OP001-2.016-0018 „МОДЕРН-А: 

МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация на Академичната екосистема“, 

Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“ планира провеждането на 

обучение по английски език (ниво B2-C1) за преподаватели. 

 Курсът е с продължителност 160 академични часа и ще се провежда 5 пъти седмично 

по 4 учебни часа.  Обучението завършва с писмен и устен изпит. След успешно завършване 

на курсa всички обучаеми ще получат сертификат за владеене на езика според покритото 

ниво по Европейската езикова рамка. Обучението ще се реализира в периода от 14 март 2023 

г. до 15 май 2023 г. според представения график. 

 

След завършване на курса обучаемите трябва да могат: 

• да разбират основните идеи на сложен текст както по конкретни, така и по 

абстрактни теми, включително специализирани текстове в областта на 

педагогическите науки.  

• да общуват по разнообразни теми, както с носители на английски език, така и с 

чужденци, за които английският не е майчин език, без напрежение за която и да 

е от страните. 

• да създадат последователен, подробен текст по широк кръг от теми и да обяснят 

гледната си точка по актуален въпрос, като посочат предимствата и 

недостатъците.  

• да направят самостоятелно устно изложение, за да опишат семейството си и 

други хора, условията си на живот, образованието си и професионалната си 

дейност.  

• да говорат за това, което обичат да четат и да прават препоръки за подходяща 

литература за четене. 

• да използват подходящ език в социални ситуации, включително поздравления и 

изразяване на съчувствие.  

 

Овладяването на знанията, предвидени за ниво В2-С1 от Общата европейска езикова 

референтна рамка, ще обезпечи комуникативните умения на обучаемите при различни 

ситуации в битовата, социо-културната и учебната сфера. Граматическата част не се разделя 

от лексикалната и надгражда над основната граматика, като включва употребата на фразови 

глаголи, модални глаголи, сложни глаголни времена, условни изречения, изразяване на 

повтарящи се действия в миналото и др. 
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