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Кандидатстудентски курсове
Учебна система: Материалите се предоставят от езиковия
център
Хорариум: 100 учебни часа
Курсове: Октомври - Май; Февруари - Юни
Входно ниво: Upper-Intermediate (B2 според Европейската
Езикова Рамка)

Описание
Кандидатстудентският курс
е подходящ за зрелостници и всички
останали, планиращи да кандидатстват в български университет с
английски език. Необходимото ниво на владеене на езика за
записване в курса е не по-ниско от Upper-Intermediate (B2 според
Европейската Езикова Рамка). Курсисти, които не могат да покрият
необходимото ниво на входния тест – валиден тест е такъв, проведен
на територия на школата- могат да бъдат записани на курс от пониско ниво в центъра като при успешно покриване на липсващите им
нива, автоматично получават правото да бъдат записани в
кандидатстудентски курс. Курсисти, които в момента на записване за
курса имат по-високо от изискваното ниво – притежават сертификат
на Кеймбридж FCE*, CAE* или CPE*, държали са TOEFL* или IELTS*,
получават право да участват в курса, като биват информирани за
следното:

а) целта на кандидатстудентския курс на „ С & А” е да даде
специфична подготовка по английски език за кандидатстване в
Софийски университет, УНСС, Пловдивски университет, Югозападен
университет в Благоевград, Великотърновски университет и Варненски
икономически университет и и Американски университет в

Благоевград/специализирана подготвка TOEFL , SAT IELTS - тук да се
отварят сайтове на съответните стандартизирани тестова/.

b) усилията на преподавателя и на курсистите са фокусирани главно и
основно в развиването на техники и умения, позволяващи на
кандидатите да се справят успешно със специфичните изпитни
компоненти за съответните университети. На курсисти, целящи да
развият общоезиковото си ниво, се препоръчват общоезиковите
курсове на школата. Нивото се определя след входен тест.

c) нивото на всички подготвителни материали, използвани по време
на курса, е не по-високо от Upper-Intermediate (B2 според
Европейската Езикова Рамка), като те са подбрани единствено и
само от официално публикуваните материали на съответните
образователни институции.

Хорариумът от 100 учебни часа на кандидатстудентския курс в
центъра е разделен условно на следните части:

20 учебни часа
пунктуация)

–

Диктовка

(фокус

върху

правопис

и

В определеното за това време курсистите правят диктовки, които след
това биват събирани, проверявани и оценявани от преподавателя
според критериите на съответната образователна институция.
Обсъждат се типични правописни и пунктуационни грешки, изучават
се правила за правопис и пунктуация, тренира се писане под диктовка
в изпитна ситуация и се коментират техники и добри практики за
успешно справяне с този изпитен компонент.

20 учебни часа – Четене с разбиране (фокус върху развитие на
уменията на активно четене и анализ на текст)

В определеното за това време курсистите работят с текстове за четене
(в клас или под формата на домашна работа), като наред с
обогатяване на лексиката и граматиката се набляга на аналитичното
възприемане на текста, търсенето на специфична информация,
откриването на доказателства в подкрепа на верния отговор,
стимулира се вникване в нюансите на езика и четене «между
редовете».

20 учебни часа – Слушане с разбиране (фокус върху развитие
на уменията на активно слушане и възприемане на текст)
В определеното за това време курсистите работят с текстове за
слушане (в клас или под формата на домашна работа), като наред с
обогатяване на лексиката и граматиката се набляга на аналитичното
възприемане на текста при слушане, слушането за специфична
информация, откриването на доказателства в подкрепа на верния
отговор, стимулира се вникване в нюансите на езика и избягване на
«клопките», отклоняващи вниманието от верния отговор.

20 учебни часа – Граматика и Лексика (фокус върху развитие
на граматически и лексикални умения )
В определеното за това време курсистите работят с граматични и
лексикални тестове (в клас или под формата на домашна работа), като
целта е да се отработят техники за успешно справяне с този тип
езиков тест, разискват се типични грешки, обясняват се по-сложни
граматични категории и концепции, като част от работа се насочва
към самостоятелна подготовка у дома - чрез референция на
преподавателя – с цел да се обслужат индивидуалните потребности на
курсиста.

20 учебни часа – Създаване на текст (фокус върху създаване на
текст в различни жанрове)
В определеното за това време курсистите пишат различни по род и
жанр текстове

(основно под формата на домашна работа), които след това биват
събирани, проверявани и оценявани от преподавателя според
критериите на съответната образователна институция. Целта е
курсистът да получи информация и практически познания за
специфичните задачи, свързани със създаването на текст, да бъде
запознат с критериите на таргетираните университети и да бъде
способен да произведе текст с определен лимит думи в изпитна
ситуация.

•

•

Образователен център С А i препоръчва на кандидатите с
издържан международен изпит (FCE, CAE, CPE, TOEFL iBT) да се
обърнат
към
образователната
институция,
за
която
кандидатстват, и да се информират за възможно приравняване
на оценката към бала за кандидатстване.
ВАЖНО- Горепосочената услуга се извършва БЕЗПЛАТНО от
Study Abroad Agency “C&A” за кандидати, които за минали поне
едно ниво на езиково обучение в образователния център

