
МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА 

НЕМСКИ ЕЗИК И ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ В 

СРЕДНОТО УЧИЛИЩЕ 

Форми на обучение / Информационен пакет: 

 за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“по специалности, различни от 
специалност Немска филология / Германистика 

   Редовна  / Задочна 

   Редовна - 4 семестъра   

   Задочна – 4 семестъра  

Обучаващо звено: 

Филологически факултет  

Цели на програмата: 

1) Усъвършенстване владеенето на немски език (ниво В2 – С1);  

2) Разширяване на знанията за езика, литературата, културата и историята на немскоезичните 

страни;  

3) Придобиване на необходимите познания по методика на преподаване на немски език в средното 

училище. 

Професионална квалификация: 

филолог- учител по немски език 

Професионални компетенции, получавани след 

дипломирането: 

Основни знания: Учебният план на програмата включва задължителни общообразователни и 

германистични дисциплини, които въвеждат, разширяват и усъвършенстват основните знания и 

умения на магистрантите по професионалното направление. Избираемите блокове от дисциплини 

осигуряват разностранни знания за бъдещата им учителска професия. Факултативните дисциплини 

допълват обучението по професионалната квалификация филолог- учител по немски език.  
 

Умения  

-преподаване на немски език в средното училище 

-селекция и разработка на учебни ресурси за обучението по немски език 

 



Възможности за стажове и практики: 

-в средни училища и езикови школи 

Минимални стандартни изисквания за дипломиране: 

 4 семестъра, 120 кредита  

 обучението приключва с 1) Писмен държавен изпит по немски език  или Защита на 

дипломна работа по немски език  2) Интегриран практико-приложен изпит по немски 

език.  

 (Обучението се осъществява на български и немски език) 

Професионална реализация: 

-преподаватели по немски език, литература и странознание както в българските СОУ, така и в 

чужбина.  

Прием: 

До магистърската програма се допускат кандидати със среден успех не по-нисък от 

„добър“, формиран от семестриалните изпити и държавния изпит по съответната 

специалност. Кандидатите полагат писмен изпит по немски език. Балът се формира от: 

среден успех от семестриалните изпити + среден успех от държавните изпити на 

предходна степен + оценка от приемния изпит.  

Изпитът включва следните компоненти: (1) сбито предаване на съдържанието на текст,  

(2) лексикален и граматически текст,  (3) четене с разбиране с допълнителни въпроси по 

съдържанието. 

Изпитни дати: 

15.07.2017 г. от 12.00 ч. в 321 ауд. в сградата на Ректората на ВТУ 

23.09.2017 г. от 12.00 ч. в 321 ауд. в сградата на Ректората на ВТУ 

 

Координатор на програмата: 

доц. д-р Рада Василева 

Катедра „Германистика и нидерландистика“, каб. 544  

тел. (062) 618 360, email: germ@uni-vt.bg 


