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Проект  BG05M2OP001-2.016-0002 "Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и 

иновативно обучение в условията на цифрова трансформация", финансиран от Оперативна програма „Наука и 

образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и 

инвестиционни фондове. 

В изпълнение на дейност 9. „Обучения на преподаватели“ по проект № BG05M2OP001-2.016-0002 
"Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно 
обучение в условията на цифрова трансформация", EDUTransform 
 

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА СТАРТИРА ИНТЕНЗИВНО ОБУЧЕНИЕ  
ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ В НАПРАВЛЕНИЕ „ЧУЖДОЕЗИКОВИ УМЕНИЯ“ (АНГЛИЙСКИ ЕЗИК) 
 

ТЕМА: “СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КУРСОВЕ ЗА УСВОЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕРМИНОЛОГИЯ” 
(ОБЛАСТ „ФИНАНСИ“) 

 

Брой групи: 1 група от 7 души максимум; 
Период на провеждане: 28.04.2022 г. – 23.05.2022 г.  
Място и форма на провеждане: Икономически университет – Варна, присъствена форма 
Обучител: хон. ст. пр. Маргарита Генова, ВВМУ  
 

АНОТАЦИЯ 
за кратък обучителен модул по английски език в направление „Специализирани курсове за 

усвояване на професионална терминология“ – за средно езиково ниво 
 

Краткият обучителен модул за усвояване на професионална терминология в областта на 
финансите има за цел да подобри знанията на обучаемите в съответната област, както и да 
усъвършенства техните комуникативни умения и компетенции при използване на техническия 
лексикон и специализирана терминология в областта на финансите. Този модул е особено 
подходящ за млади специалисти, които ще използват английски език в тяхната непосредствена 
работа и професионални контакти.  

Модулът е структуриран в различни секции, които дават възможност на обучаемите да 
използват и затвърждават новопридобитата терминология и изрази чрез разнообразни 
упражнения, тематични диалози, интервюта и кратки презентации. Същият ще послужи за 
разширяване на езиковите компетенции като цяло, чрез подобряване на езиковите умения за 
говорене и четене с разбиране на базата на различни актуални материали и статии. По този начин, 
обучаемите ще могат да придобият по голяма увереност и автономност в използване на чуждия 
език в конкретната област на приложение. 
 

Дати Часове Зала Преподавател 

28.04.2022 г. 17:00 - 20:00 Н-102             хон. ст. пр. Маргарита Генова 

04.05.2022 г. 16: 00 - 19:00 314А хон. ст. пр. Маргарита Генова 

05.05.2022 г. 16: 00 - 19:00 Н-102 хон. ст. пр. Маргарита Генова 

10.05.2022 г. 16: 00 - 19:00 Н-209 хон. ст. пр. Маргарита Генова 

12.05.2022 г. 16: 00 - 19:00 Н-102 хон. ст. пр. Маргарита Генова 

17.05.2022 г. 16: 00 - 19:00 Н-209 хон. ст. пр. Маргарита Генова 

19.05.2022 г. 16: 00 - 19:00 Н-102 хон. ст. пр. Маргарита Генова 

23.05.2022 г. 16: 00 - 19:00 Н-209             хон. ст. пр. Маргарита Генова 

Общо  24 ч.   
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