Приложение 4
СТАНДАРТ
ЗА ОБУЧЕНИЕ В ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИТЕ КУРСОВЕ ПО ЧУЖД ЕЗИК
I.

Общи положения

Чл. 1. Обучението в общообразователен курс (ООК) по чужд език е задължително за
студентите, обучаващи се в бакалавърска програма и магистърските програми „Право“ и
„Архитектура“, и цели научаване на чужд език на ниво B2, според Общата европейска езикова
рамка на Съвета на Европа.
Чл. 2. НБУ предлага ООК по английски, немски, френски, испански, италиански, руски,
новогръцки и арабски език.
Чл. 3. Обучението се провежда през първите четири семестъра на бакалавърската
програма. Семестриалният хорариум е 150 академични часа и носи 12 кредита. Общо се
натрупват 48 кредита за четири семестъра.
Чл. 4. Обучението се провежда по програми, предложени от департаментите
"Англицистика" и "Романистика и Германистика".
II.

Обучение

Чл. 5. Обучение без наличие на знания по езика
(1) Програмна схема.
1. Първи семестър - ниво А1 (12 кр.) - 150 ч. общо практическо изучаване на
езика.
2. Втори семестър - ниво А2 (12 кр.) - 150 ч. общо практическо изучаване на
езика.
3. Трети семестър - ниво В1 (12 кр.) - 120 ч. общо практическо изучаване на езика
и 30 ч. обучение по граматика и лексикология.
4. Четвърти семестър - ниво В2 (12 кр.) - 120 ч. общо практическо изучаване на
езика и 30 ч. обучение по граматика и лексикология.
(2) Оценяване:
1. След всяко приключено ниво се полага писмен и устен изпит с обща оценка.
2. Студентите не са задължени да посещават часовете през семестъра, но
задължително получават и оценка за присъствие.
3. Текущото оценяване включва минимум три оценки, от които едната е за
присъствие. Оценката за присъствие се дава според таблицата:
Присъствени часове
Оценка

До 49 ч.
2

50 ч. – 60 ч. 61 ч. – 90 ч.
3
4

91 ч. – 120 ч.
5

121 ч. – 150 ч.
6

4. Студент с крайна оценка от текущо оценяване, различна от слаб (2,00), може да
не се явява на финален изпит и текущата му оценка става финална оценка.

5. Студент с крайна оценка от текущо оценяване слаб (2,00) или с недостатъчно
оценки за текущо оценяване, се явява на финален изпит. Финалният изпит е в
две части – писмен и устен.
6. Обучението завършва с оценка и сертификат, издаван от НБУ.
(3) Студентът преминава от едно ниво към следващото, ако е получил оценка,
различна от слаб (2,00). При оценка слаб (2,00) или липса на оценка, студентът
изучава същото ниво и през следващия семестър. Ако това повтаряне надхвърли
четири семестъра, то се заплаща семестриално допълнително над таксата за
изучаваната програма.
Чл. 8. Обучение при наличие на знания по езика на ниво А1, А2 и В1
(1) Студент, желаещ да изучава чужд език, по който има знания, може да се яви на
тест за определяне на нивото или да акредитира това ниво с получен извън НБУ
сертификат. В зависимост от установеното постигнато ниво обучението се
реализира по нататък по една от програмните схеми:
Установено постигнато ниво
А1
А2
В1

1 сем.
А2
В1
В2

2 сем.
В1
В2
С1

3 сем.
В2
С1
С2

4 сем.
С1
С2
Курс по специализиран език

(2) Обучението по нива А1, А2, В1 и В2 е определено в чл. 5 (1), а обучението по нива
С1 и С2 е практическо с по 120 часа и се допълва от надграждащ курс от 30 часа
на семестър или общо 60 часа, който продължава граматиката и лексикологията от
предходното ниво.
(3) Студент, който постигне ниво В2 преди края на четвърти семестър може:
1. да изучава втори чужд език от чл. 2;
2. да се откаже от изучаването на втори чужд, което не променя семестриалната
му такса.
Чл. 9. Обучение при наличие на знания по езика на ниво В2
(1) Студент, владеещ чуждия език на ниво В2, полага изпит или акредитира сертификат
за ниво В2, получен извън НБУ. При установяване на постигнато ниво В2,
студентът получава 48 кредита и може да изучава същия език на ниво С1 по
програмната схема на чл. 8 ал.(1), втори чужд език от чл. 2 по програмната схема на
чл. 5 ал. (1) или да се откаже от изучаването на чужд език, което не променя
семестриалната му такса.
(2) Всеки студент може да положи изпит преди да е преминал изучаваното ниво.
1. Ако на изпита се установи, че студентът е постигнал ниво В2, то той получава
нужните кредити. В този случай студентът може: да изучава същия език при
условията на чл. 8; да изучава втори чужд език от чл. 2 или да се откаже от
изучаването на втори чужд, което не променя семестриалната му такса.
2. Ако на изпита се установи, че студентът е постигнал ниво по-ниско от В2, то
той продължава обучението си в следващото ниво на същия език.
Чл. 10. След получаване на сертификат от НБУ студентът има право да се яви за
международно признат сертификат по чужд език пред външна агенция, като това
негово явяване се заплаща от НБУ, ако резултатът е положителен.

