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До
Директорите на ПНЗ

Уважаеми колеги,
Центърът за обучение при БАН разполага със Сектор за чуждоезиково
обучение, който работи с висококвалифицирани преподаватели и е оборудван с
модерни технически пособия и мултимедийна техника. Във връзка с
предстоящето влизане на Република България в Европейския съюз
необходимостта от знание на европейски езици ще стане непосредствена. От
друга страна младите учени в БАН имат нужда да повишат езиковите си
познания с оглед ползване на научна литература, участие в международни
научни мероприятия,
специализации, работа по съвместни теми и др.
Курсовете, които предлага Секторът по чуждоезиково обучение, са на шест
нива: нулево – първоначално запознаване с езика, до пето ниво –
специализирано обучение по езика в основните научни направления на БАН.
Могат да се организират и курсове за разговорно ползване на езика.
С цел да се запознаем с желанията на служителите в БАН предоставяме
анкетен лист с молба съответната канцелария на ПНЗ да го раздаде на всички
служители с двуседмичен срок за попълване. Цената на курсовете за служители
на БАН е преференциална, като по допълнителна договореност за по-големи
групи може да бъде намалена. При желание на служителите и разрешение на
ръководството на съответното ПНЗ курсовете могат да бъдат провеждани в
сградата на института.
Призовавам нашите ръководства на ПНЗ да използват отличните условия
и собствени възможности на БАН за повишаване на езиковата квалификация на
служителите на БАН.
При желание за организиране на курсове се свържете с г-жа Червенкова,
сл. тел. 987-31-67, ул. “Сердика” 4.
За консултиране може да се обърнете към Ректора на ЦО – сл. тел.
986-17-34.

С уважение
Чл.-кор. Ангел Балтов
Ректор на ЦО при БАН

ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ НА КАДРИ – БАН
Тел.9873167, ул.Сердика 4
ВЪПРОСНИК – ПРОУЧВАНЕ
Ако желаете да посещавате курс по английски език,
организиран на работното Ви място/ в института Ви/ , моля посочете
кое ниво желаете:
1.Не съм учил английски и желая да започна от “начинаещи”.
2. Учил съм английски отдавна, но не задълбочено, затова желая
опреснително разговорно “нулево” ниво.
3. Учил съм и ползвам английски слабо, но се нуждая от
задълбочен преговор на основната граматика в 1-во ниво
Elementary
4. Чета, но слабо пиша и говоря на английски, като ползвам само
основните граматични времена, които се затвърждават във 2-ро
ниво Pre-Intermediate
5. Чета, пиша и говоря на английски на задоволително средно ниво,
но срещам трудности и желая по-задълбочен преговор на всички
времена и страдателен залог в 3-то ниво Intermediate
6. Желая да усъвършенствам писмените и комуникативните си
умения, за да ползвам книжовния език за научни/академични цели
в 4-то ниво Upper-Intermediate
7. Свободно чета, пиша и говоря английски и желая да ползвам
езика за публикации и превеждане на научни статии, за участие в
международни конференции и форуми – ниво напреднали
Advanced
Ако имате предложения или уточняващи въпроси, можете да ги
напишете на гърба на този въпросник.

Името и института Ви
.................................................................................................…………….
Телефони, на които да Ви
намерим............................................................…………………………...
Моля предайте попълнения въпросник на
.................................................…………………………………………….

