
МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА 

БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК КАТО ВТОРИ ЕЗИК (преподаване на български език в 

чуждоезикова среда и сред малцинствени общности) 

Форми на обучение / Информационен пакет: 

   Редовна / Задочна  

   Редовна - 2 семестъра     /Задочна - 2 семестъра  (за студенти от също и от друго 

професионално направление, с продължителност на обучението в бакалавърска степен 4 

години, вж. Минимални стандартни изисквания за дипломиране) 

 

Редовна - 4 семестъра за завършили ОКС „Бакалавър“ за три години в чужбина   

Задочна - 4 семестъра за завършили ОКС „Бакалавър“ за три години в чужбина  

 

Обучаващо звено: 

Филологически факултет  

Цели на програмата: 

Подготовка на специалисти за преподаване (и ограмотяване) на български език като втори 

език в чуждоезикова среда (за носители на други езици и култури), сред българската 

диаспора в чужбина и сред малцинствени общности в страната. 

Професионална квалификация: 

Филолог 

 

Професионални компетенции, получавани след дипломирането: 

 

Основни знания: 

1) Теоретична подготовка, специфични знания и приложението им в преподаването на 

българския език като чужд в образователните системи на други страни (в  университети, в 

които българският език като чужд е основна или втора специалност);   

2) Теоретична подготовка, специфични знания и приложението им в преподаването на 

българския език в училища и университети в чужбина, в които се обучават деца и 

възрастни – представители на българската диаспора, т.е. преподаване на родния книжовен 

език в специфични условия;   

3) Теоретична подготовка, специфични знания и приложението им в преподаването на 

българския език на носители на друг майчин език в България (преподаване на българския 

език за малцинствени общности като официалния държавен език и като езика на 

образователната система). 

 

Умения 



1) Прилагане на специфични научно-приложни и методически подходи при упражняване 

на професията учител в конкретна и специфична работна среда;  

2) Въвеждане на специфични образователни похвати в обучението на посочените целеви 

групи по комуникативна граматика, езикова култура, правоговор, тематична лексика, 

ситуативни игри,  езикови и междукултурни комуникации, странознание и др.; 

3) Приложение на специализираната подготовка при разработване на учебници, учебни 

помагала и учебни комплекси за обучение по български език като втори език, вкл. за 

преодоляване на отрицателни интерференции и за развитие на умения за устна и писмена 

комуникация на български език. 

 

Възможности за стажове и практики: 

- Партньорства с университети в чужбина, където се изучава български език и 

култура и практика по програма „Еразъм+“ 

- Участие в работата на български  училища в чужбина, вкл. чрез програмите 

„Еразъм+“ и „Коменски“; 

- Партньорства с училища в страната, където процентът на учениците с роден или 

майчин език, който не е български, е висок; 

- Наблюдение на полезни практики и включване в дейности на неправителствени 

организации и техни проекти със същата насоченост; 

- Партньорство с институции и организации с предмет на дейност – адаптация на 

имигранти в българското общество; 

- Партньорство с Международния летен семинар на Великотърновския университет, 

чийто предмет на дейност е обучение по български език като втори (за чужденци). 

 

Минимални стандартни изисквания за дипломиране: 

Програмата могат да завършат: 

- български граждани с придобито филологическо образование в бакалавърска 

степен; 

- чужди граждани и българи от диаспората със завършено българистично 

образование в бакалавърска степен;  

- завършили „двойни“ филологически или педагогически специалности, в които 

едната специализация е българистична;  

- завършили педагогическо образование с нужния ценз от бакалавърска степен за 

преподаване в предучилищна и в начална училищна степен на българската 

образователна система. 

При обучение в 2 семестъра се изисква придобиване на 60 кредита.  

При обучение в 4 семестъра се изисква придобиване на 120 кредита. 

Обучението приключва с магистърска теза с практико-приложен характер. 

Професионална реализация: 

- Преподавател по български език като чужд (като втори) 

- Учител в български училища зад граница (в чуждоезикова среда) 



- Учител в училища в България със специфичен езиков профил по критерия 

„майчин“ език 

- Преподавател и сътрудник в неправителствени организации, насочени към 

преодоляване на проблеми с неграмотността в определени етнически общности в 

страната 

- Експерт по въпроси, свързани с адаптацията на имигранти в българското общество  

- Експерт по въпроси, свързани с междуетническия диалог и ролята на езика  

Програмата дава възможност за: 

- Специализирано приложение на знания и умения в преподаването на български 

език в чуждоезикова среда, в работата по ограмотяването, образованието и 

социалната адаптация в българското общество на носители на други езици и 

култури; 

- Продължаване на образованието във филологически и българистични докторски 

програми. 

Прием: 

Кандидатите трябва да имат успех от дипломата за завършена бакалавърска степен не по-

малък от „добър”. Приемът се осъществява по документи. Балът се формира от: среден 

успех от семестриалните изпити + среден успех от държавните изпити. 

Координатори на програмата: 

Чл. кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров 

Катедра „Съвременен български език“, каб. 544, тел. (062) 618 257; email: sbe@uni-vt.bg 

Проф. д-р Ценка Иванова 

Катедра „Славистика“, каб. 549 или 521, тел. (062) 618 390; email: slavistika@uni-vt.bg 

 

 


