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МАГИСТЪРСКАТА ПРОГРАМА ПО КОНФЕРЕНТЕН ПРЕВОД 

НА 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ, ВТУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ 

 

 

Магистърската програма по конферентен превод стартира през академичната 

2003/2004 г. От самото си начало тя се осъществява с любезното съдействие 

на Генерална дирекция „Устни преводи“ към Европейската комисия, 

Брюксел, Белгия. През периода 2005/6, 2006/2007 и 2007/2008 г. тя бе 

субсидирана  от Европейската комисия и Европейския парламент.Общият 

размер на субсидията бе над 70 000 евро и с нея бяха оборудвани 2 

специализирани зали за обучение по конферентен превод: кабинети 501 и 415 

в Ректората на ВТУ.  

 

От януари 2013 г. програмата се признава от Асоциацията на устните 

преводачи в Германия (VKD) (вж. http://konferenzdolmetscher-

bdue.de/de/ausbildungsliste), което по принцип благоприятства реализация на 

нейните възпитаници и там. 

 

Приетите за обучение в програмата магистранти могат да кандидатстват за 

стипендия от Генералната дирекция по устен превод в размер на 2 400 евро.  

Крайният срок за кандидатстване е обикновено в средата на м. 

септември. Подробности можете да намерите на 

http://ec.europa.eu/dgs/scic/cooperation-with-universities/interpretation-

bursaries/index_en.htm. 

 

Радваме се да споделим, че през настоящата академична година за 

стипендията бяха одобрени магистрантките  Снежана Лефтерова, Мартина 

Ганчева и Мерин Джемалова. 
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КАК СЕ КАНДИДАТСТВА ЗА ПРОГРАМАТА? 

 

Програмата е предназначена за лица с бакалавърска степен по 

специалностите “Английска филология”,  “Германистика” и “Романистика”, 

както и “Приложна лингвистика” (английски/немски/френски + II-ри чужд 

език) и “Български и съответен западен език”. Бакалаври от други 

специалности могат да кандидатстват, ако притежават нужната езикова 

компетентност. Програмата също така приема граждани на чужди страни, 

които имат нужната квалификация и желаят да се реализират като устни 

преводачи с компетентност по български език.   

 

 

Изискванията към кандидатите в програмата са следните: те трябва да имат 

общ успех от следването си не по-нисък от добър (4. 00), като това 

ограничение не се отнася за завършилите в чужбина. Приемът се осъществява 

след събеседване с комисията и тест, целящ да провери езиковите им умения 

и способността им да извършват устен превод в бъдеще. Тестът включва 

следните компоненти: 

- (1) устна презентация на кратка реч (2 – 3 мин.), представена на 

съответния чужд език);  речта е логически структурирана и третира 

актуална тема от обществения или политически живот; 

- (2) устна презентация на кратка реч на български език; речта се 

представя на съответния чужд език; от кандидатите се очаква да 

схванат основната идея на речта и да я представят точно и ясно на 

български;  

- (3) устен превод от български на съответния чужд език на 

предоставен от комисията напечатан текст.  

 

МОЖЕТЕ ДА СЕ ОБУЧАВАТЕ КАТО ПРЕВОДАЧ С ЕДИН ЧУЖД 

ЕЗИК (АНГЛИЙСКИ, НЕМСКИ, ФРЕНСКИ) ИЛИ С ДВА ЧУЖДИ 

ЕЗИКА (АНГЛИЙСКИ+НЕМСКИ/ФРЕНСКИ; 

ФРЕНСКИ+АНГЛИЙСКИ/НЕМСКИ; 

НЕМСКИ+АНГЛИЙСКИ/ФРЕНСКИ). 

 

Всяка година приемният тест се провежда 3 пъти: в края на м. юли и в 

началото и края на м. септември.   



Програмата цели да подготви студентите за достойна професионална 

реализация в сферата на устния превод, като усъвършенства знанията и 

уменията, които те вече са придобили на бакалавърско ниво. Тя е тясно 

обвързана с членството на България в Европейския съюз. Нейни възпитаници 

работят в институциите на ЕС в Брюксел, Люксембург и Страсбург. 

 

Програмата има подчертано практическа насоченост: числено 

преобладават практическите занятия по консекутивен и симултанен 

(синхронен) превод. Наборът от задължителни и избираеми дисциплини, 

които са включени в нея, е съобразен с изискванията на Генерална дирекция 

„Устни преводи“ и Консорциума за придобиване на европейска магистърска 

диплома по конферентен превод (EMCI). 

 

Обучението в програмата се извършва от преподаватели от ВТУ “Св. св. 

Кирил и Методий”, които са преминали обучителни семинари в Брюксел и 

имат висока квалификация и практически опит като устни преводачи, и от 

експерти от Генерална дирекция „Устни преводи“. През двата семестъра, през 

които програмата се преподава, тези експерти оказват методическа помощ на 

преподавателите и участват като външни екзаминатори в изпита по 

консекутивен превод през зимната сесия и в устния държавен изпит, с който 

програмата завършва. 

 

 

Програмата завършва с устен държавен изпит, включващ тестване на 

преводаческите умения на магистрантите. На изпита в качеството си на 

външни екзаминатори присъстват представители на Генерална дирекция 

„Устни преводи“ и вземат активно участие в оформянето на оценките. 

Последното гарантира високото ниво на провеждането му в съответствие с 

образователните стандарти в ЕС.  

 

За допълнителна информация за програмата можете да пишете на angl@uni-

vt.bg  или да се обадите на тел. 062/618 355. 

 

 

Проф. д-р Людмила Костова,  

Ръководител на програмата      
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      Студентки от Магистърската програма            Г-жа Даниела Събева, дългогодишен преводач  

      по конферентен превод                                                  към Генерална дирекция "Устни преводи", ЕК, 

                                                                                                Брюксел, на посещение във ВТУ (януари 2017 г.) 

 

 

 

 

 


