
РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ 
Катедра „Европеистика и  международни отношения” 

 
 

Специалност: ЕМУ    Преподавател: проф. д-р Ю. Попова 
Дисциплина: Междукултурна комуникация  
 

Лекции 30 

С.у.  

П.у.  

 
КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК 

за зимния семестър на учебната 2015/2016 година 
  

 
 

Сед-
мица 

Т е м а 

1 Въведение в МКК. 

2 Същност, функции и елементи на културата. Динамика на културата. 

3 Културни възприятия и стереотипи. Вярвания, нагласи и ценности на 
културата. 

4 Културата като колективна програмираност на съзнанието – гледната 
точка на Хофстеде. 

5 Теория за културната граматика на Едуард Хол. 

6 Културата като начин на организиране и решаване на проблеми – 
гледната точка на Тромпенаарс. 

7 Понятията свой-чужд, етноцентризъм, културна идентичност. 

8 Другостта в културата в светлината на междукултурната комуникация 

9 Усвояване на собствената култура и усвояване на чуждата култура. 

10 Интеркултурна адаптация. 

11 Култура и комуникация. Междукултурна вербална комуникация. 

12 Междукултурна невербална комуникация. 

13 Културна специфика на международните преговори – І част. 

14 Културна специфика на международните преговори – ІІ част. 

15 Глобализация и мултикултурализъм. 

  

 
Всичко 

 
30 часа 

 
 
 
14.09.2015г.       Подпис:.........................   
        (проф. Ю.Попова) 
 
       Ръководител-катедра:....................... 
         /проф. д.ик.н. В. Чуков/ 



РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ 
Катедра „Европеистика и международни отношения” 

 
 

Специалност: Европеистика и глобалистика   
Преподавател: проф. д-р Ю. Попова 
Дисциплина: Междукултурна комуникация /на английски език/ 
 

Лекции 30 

С.у.  

П.у.  

 
КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК 

за зимния семестър на учебната 2015/2016 година 
  

 
 

Сед-
мица 

Т е м а 

1 Въведение в междукултурната комуникация. 

2 Основни понятия в междукултурната комуникация. 

3 Възприятие и неговата културна специфика. Фази на възприятието. 
Категоризация и стереотипи. 

4 Същност, функции и характеристика на културата. Динамика на 
културата. 

5 Вярвания, нагласи и ценности на културата. 

6 Ценностни ориентации в културата – модел на Клакхон и Стродбек.. 

7 Ценностни ориентации в културата – модел на Хофстеде. 

8 Ценностни ориентации в културата – модел на Едуард Хол. 

9 Културна другост. Културна идентичност. 

10 Интеркултурна адаптация 

11 Култура и комуникация. Междукултурна вербална комуникация. 

12 Междукултурна невербална комуникация. 

13 .Международни преговори 

14 Културна специфика на международните преговори 

14 Глобализация и мултикултурализъм. 

  

 
Всичко 

 
30 часа 

 
 
 
14.09.2015г.       Подпис:.........................   
        (проф.д-р Ю.Попова) 
 
       Ръководител-катедра:....................... 
         /проф. д.ик.н В. Чуков/ 
 



РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ 
Катедра „Европеистика и международни отношения”  

 

Специалност  Европеистика и многостепенно управление    
Преподавател:....Гл. ас.Румяна Собаджиева 
Дисциплина:...Френски език III  
 

Лекции  

С.у.  

П.у. 75 

 
КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК 

за...зимен  семестър на учебната 2015/2016 година 
  

 
 

Сед-
мица 

Т е м а Хора-
риум 

1 5.1 De retour du salon– le Livre et le Cahier   5 

2 5.2 La surprise du lundi matin - le Livre et le Cahier   5 

3 5.3 Savez-vous pourquoi ? - le Livre et le Cahier   5 

4 5.4 On cherche une explication – le Livre et le Cahier   5 

5 5.5 Faire des mots avec des mots – le Livre et le Cahier   5 

6 5.6 Point Info – le Livre et le Cahier   5 

7 Bilan 5. Exercices   5 

8 TEST 5. 6.1 Un cadeau pour Julien – le Livre   5 

9 6.1 – le Cahier, 6.2 Plaisir des couleurs et des formes – le Livre   5 

10 6.2 – le Cahier, 6.3 Tendances de la mode – le Livre   5 

11 6.3 – le Cahier, 6.4 Un cocktail – le Livre   5 

12 6.4 -  le Cahier, 6.5 Comment mangez-vous ? - le Livre   5 

13 Exercices, Test sur l’Unité 6   5 

   

   

 
Всичко 

  
 75 

 
 
 
.20.09 ...............2015       Подпис:........... 
       
 
       Ръководител-катедра:....................... 
         /проф.Вл. ЧУКОВ/ 
 



РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ 
Катедра „Европеистика и международни отношения” 

 
 
 
Специалност: ЕвроМУ и ЕвроГ                                Лектор: проф. д-р Юлиана Попова  
Дисциплина: Европейска англоезична социокултурна среда (1) 
СУ и ПУ: ас. Христина Соколова 
 

Лекции 15 

СУ 15 

ПУ 15 

Всичко 45 

 
 

ПЛАН-ГРАФИК 
За първи семестър на учебната 2015/2016 година 

 
 

Седмица Тема Хорариум 

1 Увод в дисциплината – същност и цели. Европа като 
социална реалност.  

1Л+1СУ+1ПУ 

2 Проблемът за другостта в културата. Европа и „другите”: 
маркери за другост. Другостта в европейските страни, 
примери за маркери на другостта и социални проблеми 
породени от концепцията за „другия” (анализ на статии, 
презентации). 

2Л+2СУ+2ПУ  

3 Европейска макрокултурна среда: основни фактори и 
процеси на икономиката, политиката, социалното развитие. 
Актуални проблеми на политиката, икономиката и 
социалното развитие в Европа в нач. на 21. в. (анализ на 
статии, презентации). 

2Л+2СУ+2ПУ 

4 Европейска микрокултурна среда: ценности, различия, 
традиции, артефакти. Особености на ценностите, 
традициите и артефактите в различните европейски страни 
(анализ на статии, презентации). Концепцията за 
общоевропейски ценности. 

2Л+2СУ+2ПУ 

5 Културно разнообразие в Европа. Мултикултурализъм. 
Мултикултурализъм – провал или успех? Мултикултурни 
региони на европейския континент. Проблеми и особености 
(контролна работа 1, презентации). 

2Л+2СУ+2ПУ  

6 Езиково разнообразие. Мултилингвизъм. Европейска 
„лингва франка”. Езикови семейства в Европа (анализ на 
статии, презентации). 

2Л+2СУ+2ПУ   

7 Етническо разнообразие. Понятия за етнос и 
етноцентризъм. Еврорегиони – новите етноси? Проблеми на 
малцинствата в Европа (анализ на статии, презентации). 

2Л+2СУ+2ПУ   

8 Религиозно разнообразие. Религия без вяра - 
нерелигиозната религиозност в Европа. Религиозни 
проблеми на континента (контролна работа 2, презентации). 

2Л+2СУ+2ПУ   

Всичко  45  

 
 
2.10.2015г.                                                         Подпис:..................................... 

Ръководител катедра: .................................... 

                                   /проф. д.ик.н. В.Чуков/ 



РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ 
Катедра „Европеистика и международни отношения” 

 
Специалност: ЕвроМУ и ЕвроГ                                                     Лектор: доц. д-р Румяна Петрова  
Дисциплина: Англоезични комуникативни умения (1) 
ПУ: ас. Христина Соколова 
 

Лекции 30 

ПУ 30 

Всичко 60 
ПЛАН-ГРАФИК 

За първи семестър на учебната 2015/2016 година 
 

Сед
миц

а 

Тема Хорари
ум 

1 Увод в дисциплината. Делова комуникация в англоезичния свят. 
Комуникационна задача – същност и видове. Изпълнение на 
комуникационна задача. Езикова работа. 

2Л+2ПУ 

2 Планиране и подготовка на речи и презентации в делова среда. 
Изучаване и анализ на публична реч (от видеоклип, статия, 
аудиофайл). 

2Л+2ПУ 

3 Изнасяне на речи и презентации в делова среда. Практикуване на 
различни методи на изнасяне на кратка реч. Езикова работа. 

2Л+2ПУ 

4 Техническа подготовка за провеждане на телефонни разговори в 
делова среда. Симулация на телефонен разговор. 

2Л+2ПУ 

5 Провеждане на и участие в събрания и заседания. Симулационна игра 
за провеждане и участие в събрание и подготовка на документация. 

2Л+2ПУ 

6 Официална кореспонденция, бизнес писмо и меморандум. Тест 1 
(основи на устната комуникация). Подготовка и писане на бизнес 
писмо. 

2Л+2ПУ 

7 Специфични видове бизнес писма в деловата комуникация. Задача 1 
(Бизнес писмо). Писане на специални видове бизнес писма. 

2Л+2ПУ 

8 Доклад. Същност, видове, правила за подготовка, добри практики и 
проблеми. Техники за презентиране и резюмиране. Писане на доклад, 
езикова работа. 

2Л+2ПУ 

9 Подготовка за кандидатстване за работа. Задача 2 (писане на кратък 
доклад). Подготовка на професионална характеристика, езикова 
работа. 

2Л+2ПУ 

10 Подготовка на портфолио за кандидатстване за работа. 
Автобиография. Писане на автобиография, езикова работа. 

2Л+2ПУ 

11 Мотивационното писмо като елемент от портфолио за кандидатстване 
за работа. Специфики на англоезичните мотивационни писма. Задача 3 
(писане на автобиография). Подготовка на мотивационно писмо.  

2Л+2ПУ 

12 Комуникационна и техническа подготовка за интервю с потенциален 
работодател. Задача 4 (писане на мотивационно писмо). 
Симулационна игра за провеждане и участие в интервю за работа. 

2Л+2ПУ 

13-
15 

Интерактивен преговор на лекционното съдържание. Тест 2 
(основи на писмената комуникация). Изнасяне на индивидуални 
презентации.  

6Л+6ПУ 
 
 

Вси
чко 

 60 

 
2..10.2015г.                                                         Подпис:..................................... 

Ръководител катедра: .................................... 

                                   /проф. д.ик.н. В.Чуков/ 



РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ 
Катедра „Европеистика и международни отношения” 

 

Специалност: Европеистика и МУ  Преподаватели: Дoц. д-р Рада Кършакова 
                                                                                                  Гл.ас.д-р Наталия Венелинова 
Дисциплина: Основи на комуникацията 
 

Лекции 30 

С.у. 30 

П.у.  

 
ПЛАН -  ГРАФИК 

За зимен семестър на учебната 2015/2016 година 
 Сед-
мица 

Т е м а Хора-
риум 

1 Обща характеристика на комуникацията: дефиниции и основни 
понятия. Подходи за дефиниране на комуникацията. 
Изследователски зони на комуникацията. Интеракция и 
комуникация. Цели, функции и типове комуникация. 

 2 ч. 

2 Еволюция в разбиранията за комуникацията: ранни модели на 
комуникацията. Базови модели на комуникацията. 

 2ч. 

3 Базови модели на комуникацията – Гъвкав модел на Гербнер, идеи 
за баланса, модел за конвергенцията. 

 2 ч. 

4 Комуникационни ефекти: понятията въздействие и отношение. 
Познавателна дисхармония. Концепция за консонанса и дисонанса 

 2ч. 

5 Фактори за формиране на ефекта: достоверност на комуникатора, 
структура и език на съобщението, личностен тип на реципиента, 
социални параметри на контекста 

 2ч. 

6 Междуличностните комуникации като фактор на ефекта: 
двустепенен и двуцикличен комуникационен процес 

 2ч. 

7 Изследвания в областта на комуникациите  2ч. 

8 Масмедийни ефекти: дневен ред на обществото и обществено 
мнение. Масмедийно въздействие посредством програмната 
рамка на обществото.Обществено мнение (ОМ). Същност на 
ОМ.Функции на ОМ 

2ч. 

9 Цикличен модел на ОМ.Носители на ОМ. Роля на масмедиите. 
Видове ОМ. Спирала на мълчанието 

 2ч. 

10 Комуникация, знаци и значения: семиотичен ракурс. Семиотичен 
подход – резюме. Знак и значение ( Ч. Пиърс и Ч. Морис) 

 2ч. 

11 Знакова природа на езика според Фердинанд де Сосюр. 
Отношението между знак и значение. Свойства на знака. 

 2ч. 

12 Видове знаци. Кодове или знакови системи.   2ч. 

13 Сигнификация: различни способи за изразяване на значения. 
Денотация и сигнификация. Конотация и сигнификация. 

 2ч. 

14 Мит и сигнификация. Конотативни знаци. 
Идеология:знаци:значения. Невербален код. 

4ч. 

 Всичко   30 

 
 
 
септември 2015 г.      Подпис:.........................   
                                                                                                    (доц. д-р Р. Кършакова) 
      
       Ръководител-катедра:....................... 
         / проф. д.ик.н. В.Чуков / 


