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І. АНОТАЦИЯ
Цел:
Курсът има за цел да формира умения за самостоятелна работа със
специализирана икономическа литература: периодични издания и научни трудове.
Акцентира се върху способностите за разбиране на текстове от съответната научна
област, за свободно изразяване, презентиране и изготвяне на резюме на френски
език по съответната тематика.
Знания:
 Усъвършенстване на езиковите лексико-граматични знания по френски език
- ниво В2 по Общоевропейската езикова рамка
 Владеене на терминологията на общоикономически френски език
 Владеене на специализирания език от съответната икономическа област
Умения:





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

II. Т Е М А Т И Ч Н О С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е
No.
по
ред

НАИМЕНОВАНИЕ НА ТЕМИТЕ И ПОДТЕМИТЕ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Усъвършенстване на придобитите граматични знания
Специфика на превода на общоикономическия френски език
Въведение в терминологията на съответната научна област
Синтактични особености на академичния специализиран текст
Работа върху езика на избраната специалност
Развиване на умения за презентиране
Развиване на умения за резюмиране
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III. ФОРМИ НА КОНТРОЛ:
1. Изпит
IV. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:
1. Велева, А., Найденова, Т. De la règle à l’expression (френска граматика с
упражнения за ученици от VIII, IX, и X клас). София : Колибри, 2005.
2. Penforins, Jean-Luc. Affaires.com /Niveau Avancé /CLE International, Paris, 2013
3. Penformis J.L., Vocabulaire progressif du français des affaires, éd. CLE INTERNAT
IONAL, 2004
4.Dimitrova, T., Todorova, S. Exercices de lexique et de grammaire éd. « Science et
économie », 2010.
5. EXPORTER, éditions FOUCHER, Paris, 2010
V. ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:
1. Dictionnaire de gestion, comptabilité, finance, contrôle, éditions FOUCHER, Paris,
2001
2. Специализирани интернет сайтове в съответната област на икономиката
3. Икономически и специализирани периодични издания (Figaro économique,
Express и др.)
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