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Формиране на оценката по дисциплината 1
Workshops {информационно търсене и
колективно обсъждане на доклади и реферати)
–
Участие в тематични дискусии в занятията
Демонстрационни занятия
Посещения на обекти
Портфолио
Тестова проверка
Решаване на казуси
Текуша самостоятелна работа /контролно
Курсови работи/презентации

60
90
1
1
2
% от оценката
20%

2.
20%
3.
4.
5.
6.
20%
7.
8.
9.
20%
10.
11.
12. Изпит/Финален тест/Защита на курсова работа 20 %
Анотация на учебната дисциплина:
Обучението има за цел да запознае студентите със специализираната
терминология на английски език в областта на компютърната лингвистика и
интернет изследванията, както и с някои особености на академичния текст на
английски език – видове, стил, цитиране, стандарти. Специално внимание се
обръща на превода на специфичната терминология на български език и на
електронните ресурси за обучение на английски език.
Предварителни изисквания:
Препоръчително е ниво на студентите в началото на курса – най-малко В1 по
Общата европейска езикова рамка.
Очаквани резултати: Задача на курса е е да подготви студентите да четат и
разбират специализирани текстове на английски език, необходими за

В зависимост от спецификата на учебната дисциплина и изискванията на преподавателя е възможно
да се добавят необходимите форми, или да се премахнат ненужните.
1

работата им в курсовете на магистърската програма, да слушат лекции по
специалността на английски език, да осъществяват ефективно търсене и
селектиране на информация на английски език в областта на компютърната
лингвистика и интернет изследванията.
В резултат от обучението студентите:
- ще подобрят на уменията си за слушане и за извличане на обща и
специфична информация от прослушан научен текст – доклад, лекция и т.н.;
- ще бъдат подпомогнати в изработването на стратегии за четене на
английски език, ориентирано към селекция,рефериране и представяне на
научна информация;
- ще развият писмената си реч на английски език, използвайки коректна
граматика и пунктуация;
Учебно съдържание
Лекционен курс
Тема Наименование на темата
N
1. Интернет и компютърна терминология на английски език.
Неологизацията в езика на Мрежата.
Електронни речници. Типология.
2. Лексикографски източници и помощни издания. Електронни речници.
Специфика и типология.
Специализирана терминология в областта на компютърната
лингвистика и интернет изследванията.

Хорариум
2 ч.
4 ч.

3. Електронни ресурси за обучение по английски език –
характеристики, еволюция, принципи на селекция.

4 ч.

5. Търсене и подбор на научна информация в англоезични източници.
Електронни библиотеки. Уеб 2.0 инструментите в англоезична среда за
обучение и научно изследване. Цитиране, перифраза. Системи за
позоваване на научни източници и принципи на форматиране.
6. Академична комуникация на английски език във виртуална среда
(принципи, жанрове, Нетикет).
7. Академично четене. Критично мислене и изследователски стратегии.
Четене, водене на бележки, коментар, резюмиране.

4 ч.

4. Електронни библиотеки - англоезични ресурси в областта на
2 ч.
компютърната лингвистика и интернет изследванията. Създаване на
анотирана библиография.

4 ч.
4

8. Академично писане. Жанрове. Фази на създаване на научен текст.
Параграф, тезис, аргумент, преход. Принципи и системи на цитиране.
Академична електронна публикация.

9. Презентиране на английски език. Структура и дизайн. Риторика на
презентирането. Особености на интеркултурната комуникация, параезик.
10 Финален тест/Защита на курсови работи.

4 ч. .
2 ч.

Конспект за изпит
След завършване на лекционния курс се провежда специално разработен финален
тест.
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Други ресурси
- Съвет на Европа: Обща Европейска езикова рамка (на български език)
http://www.coe.int/T/DG4/Portfolio/?L=E&M=/main_pages/levels.html
- Free On-line Dictionary of Computing - http://foldoc.org/
- Computers in Action: Integrating Technology into the ESOL Curriculum. http://tech.worlded.org/docs/cia/toc.htm
- Technology Enriched Teaching and Learning - http://learngen.org/tl729/aust1TET_norm1/toc.html
- The PC Glossary. Definitions of Computer and Internet Terms.
- http://www.learnthenet.com/index.php/animate/animate.htm
- http://www.lang.ox.ac.uk/courses/tst_placement_english.html
- http://slovored.com/computer/
http://owl.english.purdue.edu/owl/ - The Online Writing Lab (OWL) at Purdue University
- http://www-personal.umich.edu/~jlawler/routledge/glossary.html
- Glossary of linguistic terms - http://www.sil.org/linguistics/GlossaryOfl inguisticTerms/
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