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ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ 

 
Проектът цели подпомагане на преподавателите и докторантите от Шуменския 

университет „Епископ Константин Преславски”, които желаят да усъвършенстват 
чуждоезиковата си подготовка с цел участие в международни проекти и научни прояви 
в чужбина. Заложеният финансов ресурс е насочен към  организиране и обезпечаване  
на езикови курсове по английски и немски език.  

Осъщественият проект с горепосочената тема и финансиране  (РД-08065/2016) 
надгражда университетските проекти, проведени през 2014 г. (РД-08-248) и 2015 г. (РД-
08-311). В този смисъл трябва да се оцени континуитета в преследването на една 
изключително актуална и прагматична цел – чуждоезиковата квалификация на 
преподаватели, докторанти и служители в Шуменския университет – подготовката им 
за участие  в международни научни форуми и квалифаикационни форми чрез 
повишаване на чуждоезиковата им култура. Освен това проектът улеснява ползването 
на научна литература на английски и немски език, което е неотменим фактор в 
професионалното израстване на всеки научен работник. 

Занятията се водят от компетентни преподаватели от катедрите Английска 
филология и Германистика, имащи богат професионален опит в академичната сфера и в 
обучението на възрастни.  

В края на обучението бе направена анкета сред участниците в езиковите курсове с 
цел получаване на обратна връзка и коригиране на евентуални пропуски. Акцентът в 
изказаните мнения на участниците е за полезността на проекта, който би трябвало да 
бъде продължен с изследване на нивото на чуждоезиковата подготовка на кадрите в 
ШУ и със съответни надграждащикурсове по двата езика.  
 
 


