ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА
ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ
УТВЪРЖДАВАМ:
РЕКТОР:..................................................
(проф. д-р Пл. Илиев)
УЧЕБНА ПРОГРАМА
по дисциплината „ Английски език ”
за докторски програми:
„Политическа икономия (Обща икономическа теория)“
„Финанси“
„Социално управление“
„Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност“
„Икономика и управление (строителство и недвижима собственост)“
„Икономика и управление (търговия)“
„Индустриален бизнес“
„Аграрен бизнес“
„Стокознание“
„Маркетинг“
„Статистика и демография“
„Приложение на изчислителната техника в икономиката“
„Световно стопанство и международни икономически отношения“
„Оптимално управление на икономически системи“
„Икономика и управление (туризъм)“
„Информатика“
„Търговско право“
„Трудово право и обществено осигуряване“
КРЕДИТИ: 5
Изготвил програмата:
/ст.пр. Ивета Аспарухова/
Ръководител катедра:
/……………………………./
ВАРНА
2018

2

І. АНОТАЦИЯ
Цел:
Курсът цели подготовка за самостоятелна работа със специализиран
английски език, подготовка на докторантите в спецификата на превода на
академични текстове на английски език,както и трениране на устни и писмени
умения за свободно изразяване, презентиране, резюмиране, обобщение и др.,
необходими за добро представяне на изпита по английски език.

Знания:
 Усъвършенстване на езиковите лексико-граматични знания
английски език – нивоВ2- С1 по Общоевропейската езикова рамка
 Знания по общоикономически английски език
 Знания по специализирания език на съответната научна област

по

Умения:





Умения за лично и професионално представяне на кандидата
Умения за превод на специализиран академичен текст за съответната област
Умения за резюмиране на текст
Лексико-граматични умения за синтактичен анализ на специализирания
текст

II. Т Е М А Т И Ч Н О С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е
No.
по
ред
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ТЕМИТЕ И ПОДТЕМИТЕ
Усъвършенстване на придобитите граматични знания
Специфика и характеристики на общоикономически английски език
Терминологичен апарат на съответната научна област
Синтактични и стилистични характеристики на специализирания
академичен текст
Работа върху езика на избраната специалност
Развиване уменията за резюмиране
Работа върху презентационните умения
Анализ на академичен текст на английски език и съпоставяне с подобен на
родния език
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III. ФОРМИ НА КОНТРОЛ:
1. Изпит
IV. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:
1. The language of microeconomics and macroeconomics bySonia Shtereva, Iveta
Asparuhova and Sylvia Yohanova; Science and Economics Publishing House, UEVarna,2016
2. Market leader Upper-Intermediate/ Advanced by D.Cotton, D. Falvey and S.Kent;
Pearson Longman 2014
3. Intelligent Business Upper-Intermediate / Advanced by T.Trappe and G.Tullis;Pearson
Longman 2013……………...
V. ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:
1. Общоикономически издания, вкл. Онлайн ( The Economist, The Financial Times,
Bloomberg, etc)
2. Специализирана периодика в съответната област
3. Технически и счетоводни стандарти на английски език
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