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ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ 
Проектът цели подпомагане на преподавателите и докторантите от Шуменския 

университет „Епископ Константин Преславски”, които желаят да усъвършенстват 

езиковата си подготовка в рамките на университетския проект за повишаване на 

чуждоезиковата квалификация с цел участие в международни проекти и научни прояви 

в чужбина. Заложеният финансов ресурс бе насочен към  организиране и обезпечаване  

на 8 езикови курсове по английски, немски, руски, турски, френски език, към последващ 

анализ на чуждоезиковата подготовка на преподавателите и докторантите в ШУ с цел 

интеграцията на преподавателите в международното научно сътрудничество, вкл. за 

публикации на чужд език в престижни издания в чужбина. Проектът има подпомагаща 

функция в това отношение и не цели теоретични изследвания, а се ограничава в 

практико-приложните аспекти на целите си. 

В проекта участваха общо 95 преподаватели, докторанти и служители (13 

докторанти, 14 служители, 11 преподаватели). Общ хорариум за групите с английски 

- 150 ч., за групите с немски -100 часа, за групите с руски, турски и френски – по 50 часа, 

общо – 400 часа. Участниците в езиковите групи са преподаватели на първи основен 

трудов договор и/или докторанти в Шуменския университет. Преподавателите са общо 

11 – изявени и опитни мултипликатори по съответните езици, специализирани в 

обучението на възрастни. След окончателните резултати от всички изпитни тестове 

Шуменският университет издаде сертификати на участниците в езиковите курсове за 

съответното ниво на владеене на езика.  

Проектът придоби в обсега на академичната общност на ШУ многобройни 

привърженици с траен интерес към езиковото обучение по английски, немски, руски, 

френски, турски език, които преминават в следващи нива на обучение. Предложение на 

участниците е проектът да се установи като традиция в повишаване на квалификацията 

на преподаватели и докторанти от ШУ. 

 

 



          

 

 

 

 


