Приложение 2

ПРОГРАМА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТА ПО
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
Кандидатите за изучаване на специалност Строителство на
сгради и съоръжения на английски език трябва да владеят чуждия език
на ниво езикова гимназия с преподаване на английски език.
Кандидатстудентският изпит е писмен и анонимен с
продължителност три часа и се оценява с "ДА" – "издържал" и "НЕ" –
"не издържал".
Изпитът включва следните компоненти:
 Лексико-граматичен тест в размер на 2 печатни страници;
 Слушане с разбиране на текст с размер 1 печатна
страница. Текстът се чете на кандидатите два пъти, като
преди първото прочитане на текста кандидат-студентите
получават въпросите към него в писмен вид.
 Превод от английски на български език на
научнопопулярен текст в размер на ½ печатна страница.
Материалът по чужд език е съобразен с учебното съдържание в
езиковите гимназии. Изпитните материали се предоставят на
кандидатите от УАСГ. Кандидатите пишат с химикал, пишещ синьо,
могат да ползват черен молив и гума. Забранява се ползването на
мобилни телефони, таблети, МР3 устройства, техника с мобилна връзка
и други подобни.

Приложение 2

ПРОГРАМА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТА ПО
НЕМСКИ ЕЗИК
Кандидатите за изучаване на бакалавърската специалност
Транспортно строителство на немски език трябва да владеят чуждия
език на ниво езикова гимназия с преподаване на немски език.
Кандидатстудентският изпит е писмен и анонимен с
продължителност три часа и се оценява с "ДА" – "издържал" и "НЕ" –
"не издържал".
Изпитът включва следните компоненти:
 Лексико-граматичен тест в размер на 2 печатни страници;
 Слушане с разбиране на текст с размер 1 печатна
страница. Текстът се чете на кандидатите два пъти, като
преди първото прочитане на текста кандидат-студентите
получават въпросите към него в писмен вид.
 Превод от немски на български език на научнопопулярен
текст в размер на ½ печатна страница.
Материалът по чужд език е съобразен с учебното съдържание в
езиковите гимназии. Изпитните материали се предоставят на
кандидатите от УАСГ. Кандидатите пишат с химикал, пишещ синьо,
могат да ползват черен молив и гума. Забранява се ползването на
мобилни телефони, таблети, МР3 устройства, техника с мобилна връзка
и други подобни.
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