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КУРС ЗА ВЪНШНИ ПОТРЕБИТЕЛИ
Наименование на курса на обучение: Делова кореспонденция на английски език/Business
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Анотация:
Членството на България в ЕС разшири възможностите за бизнес, делови и образователни
контакти с останалите страни в Европа. Значително се увеличиха и партньорствата със САЩ в
най-различни направления. За осъществяване на адекватна комуникация е необходимо
познаване на особеностите на деловата кореспонденция, възприета в англоговорящия свят.
Курсът предлага знания и формира умения за водене на делова кореспонденция на английски
език. Специално внимание се отделя на формата и езика на различните видове делови писма и
на e-mail етикета, на обръщенията и начините за приключване на писма и електронни
съобщения, на оптималната дължина на различните видове кореспонденция, на оформлението
на текста, на изпращането на копия и скрити копия до други получатели и др.
1.Цели на учебната програма/план
Курсът е разработен за хора, които използват английски език в работното си ежедневие, когато
общуват с колеги и партньори, пътуват, водят делова кореспонденция или подготвят своето
обучение или специализация в чужбина. Целта на курса е да предостави на обучаемите
възприетите в англоезичния свят модели на делова кореспонденция и да формира у тях
компетенции за воденето й на правилен английски език, за да бъде работата им по-ефективна
и прецизна. Тя има за цел да направи обучаемите по-конкурентнoспособни в работната им
среда и уверени както в личен, така и в професионален план.
Предпоставки: Курсът предполага обучаемите да владеят английски език минимум на ниво
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