
АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ 
 

ЗА СВОБОДНОИЗБИРАЕМА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА  
 

„Лекционен курс по академично писане и комуникация в 
академична среда на английски език“ 

 
За всички специалности в Медицински колеж 

 
I. Цел на обучението по дисциплината. 
 

Овладяване на основни умения за формите за специализирана писмена 
комуникация на чужд език е неразривно свързано с професионалната и лична реализация 
на медицинските кадри. Оттук следва и крайната цел: продуциране на специализирани 
академични текстови форми.  
 Тези цели напълно се съгласуват с:  

-  мисията и концепцията на МУ- Пловдив, както и с хуманитарната представа за 
„универсум“. 

- обема и кредитния рейтинг на дисциплината за обучение в различните 
специалности в Медицински колеж към Медицински университет- Пловдив ( по 
системата ECTS ), видни от учебния план. 

- квалификационните характеристики на специалностите в Медицински колеж. 
- образователната степен ( „професионален бакалавър“). 

 
II. Учебно съдържание: 
  

Дисциплината е свободноизбираема и се предлага за изучаване от III до V 
семестър във всички специалности в МК.  

Учебното съдържание е структурирано така, че да се постигне овладяване на 
необходимите умения за креативно продуциране на текстове от областта на академичния 
медицински дискурс. Изучават се всички жанрови форми – доклад, статия, студио, 
дисертация, монография, като акцентът пада на езиковите и дискурсивни особености в 
английската научна среда. Извършва се съпоставка с езиковите характеристики на 
българската научна медицинска литература. 

 
III. Предпоставки:  
 
 Да се стимулира у всеки студент стремеж към непрекъснато подобряване на 
езиковите и изследователски умения във всички жанрови форми на съвременната 
академична медицинска литература. Задължителните компетенции са овладяване на 
особеностите на писмените жанрови форми и изследователската работа, свързана с тях.  
 
IV. Академични ресурси: 
  
 Преподавател с докторска степен с квалификация „филолог – преподавател чужд 
език“. Преподавателят има две монографии и множество статии, тясно свързани със 
областта. 
 
V. Материални ресурси. 



   
 Кабинети по чужд език. 
 
VI.  Форми на обучение: 
 
 Дисциплината е свободноизбираема и часовете са под формата на лекции и 
упражнения. В тях се включват: лекционен курс и упражнения с употреба на 
мултимедия, интерактивни дъски, онлайн платформи, съгласно утвърдените учебни 
програми.  
 
VII. Информационни ресурси: 
 
 Преподавателят задължително разработва методически материал, както и 
основните тезиси на лекциите. Допълнително се предоставят и в електронен вид, както 
и подходящи интернет ресурси за информация. 
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VIII. Сътрудничество между преподавателя и студентите. 
 
 Сътрудничеството между преподавателя и студентите се осъществява на 
принципа на всеотдайната ангажираност на преподавателя към предварителната 
подготовка на студентите, текущи трудности и тяхното преодоляване за постигане на по-
високи резултати. За тази цел се използват часовете за консултации, както и прилагането 
на конкретен индивидуален подход. 
 
 
IX. Изпит:  
 
 Изпитите в дисциплината са с оценка чрез устна и писмена проверка на знанията.  
 Оценява се и изпълнението на усвояването на теоретичния материал и 
практическите умения чрез писмената част на изпита.  
 
X. Стандарти за оценяване: 
 
 Оценяването в дисциплината представлява максимално обективна оценка на 
работата и знанията на студентите. Критериите за отделните оценки са следните: 

• Отличен (6) – Свободно владеене на теоретичния материал и творческо му 
прилагане в решаването на задачи, свързани академичното писане. 

• Много добър (5) - Овладени ключови и допълнителни знания. Много добро 
познаване на основните жанрови форми  

• Добър (4) - Овладени ключови и допълнителни знания. Ограничена  
самостоятелност  за  използване  на  придобитите знания за основните жанрови 
форми.  

• Среден (3) - Овладени ключови знания. Ограничена самостоятелност при 
прилагане на наученото в използване  на  придобитите знания за основните 
жанрови форми.  

• Слаб (2) - Нито едно от горепосочените изисквания не е покрито. 
 

В началото на всеки семестър преподавателят информира студентите за 
посочените стандарти за оценяване, както и с пълната процедура на изпити и обратна 
връзка за постигнатите индивидуални резултати. 

 
XI. Формиране на крайната оценка. 
 
 Обучението по дисциплината „Лекционен курс по академично писане и 
комуникация в академична среда на английски език“ приключва с оформянето на крайна 



многокомпонентна оценка, базирана на оценки от писмено задание и  устно изпитване 
по време на януарската или юнската сесия. 
Тази оценка отразява обективно степента на постигнатите цели на обучението по 
дисциплината.  
 Компонентите, участващи във формирането на крайната оценка и тяхната 
значимост се определят от Академичен съвет с приемането на настоящия академичен 
стандарт на дисциплината „Лекционен курс по академично писане и комуникация в 
академична среда на английски език“. 
 
XII. Документиране, съхранение на резултатите и контрол на дейността на 
оценяването. 
 

- Изпитните материали се съхраняват, като се предоставя възможност на 
студентите да се запознаят с тях и основанията за оценка в срок не по-дълъг от 5 
работни дни след датата на изпитването. 

- Оценяваните студенти имат правото и задължението да се информират за 
регламента, процедурите и резултатите от оценяването, както и да предявяват 
претенции и жалби при неспазване на настоящите правила. 

- Допускат се корекции на оценките в студентската книжка, изпитния протокол или 
по партидата в главната книга само от преподавателя по дисциплината 
(независимо от повода – техническа грешка или настъпили промени вследствие 
процедури по жалби и претенции на студенти). 

Характеристиката на дисциплината се предоставя на студентите в началото на 
обучението им. Това е в съответствие със ЗВО, чл. 56, ал.1. 
 


