КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ТЕМАТА ПО СИНТАКСИС НА САЕ ЗА ДИ ЗА
ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО:
1. Задължително се пише само по зададената тема. Разработки по други теми от
конспекта, които не са се паднали на изпита, се оценяват със слаб 2.
2. Препратки към други теми са приемливи само ако са обосновани и служат за
илюстрация и аргументация на основния въпрос. Дълги параграфи, отнасящи се
към друг въпрос, не се отчитат като принос към разработката на зададената
тема. Не се смятат за приносни и свободни разсъждения по въпроса, независимо
че може да са написани на добър английски език.
3. Съдържанието трябва да е в обема и обхвата на теоретичната рамка, която се
изучава в бакалавърската степен. Допълнителни познания по други теоретични
модели могат да донесат бонус от 0.50 върху цялата работа, но не могат да
заменят задължителното съдържание по темата. За липсващи съществени
моменти в съдържанието на темата - оценката пада с от 0.50 до 1.50. Например:





Липсващи или грешни дефиниции: с от 1.00 до 1.50.
Липсващи класификации с обяснения към тях: с от 1.00 до 1.50.
За липсващи или грешни примери към класификациите - от 0.50 до 1.00.
Грешно използвани термини, което води до объркване на понятията - по 0.50
за всеки един. Терминологията трябва да съответства на теоретичната рамка
на традиционния синтаксис, застъпена в бакалавърската степен.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ФОРМАТА:
1. Работата по Синтаксис на съвременния английски език трябва да демонстрира
уменията на студентите да се изразяват с правилни, граматични изречения,
подредени логически в добре структурирани параграфи. При неспазване на това
изискване е възможно санкциониране (намаляване на оценката) за недобро
структуриране на темата от 0.50 до 1.00 върху цялата работа.

2. Изреждането в класификациите трябва да е според правилата на пунктуацията и
да е предшествано от обяснение - каква е класификацията, на какви принципи се
основава и пр. При хаотично изброяване, без разяснения, оценката се намалява
съответно с 0.50 до 1.00.
За повтарящи се груби езикови грешки в работата оценката може да бъде намалена
еднократно с 0.50.

