
МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА 

АФ. ЛИНГВИСТИКА И ПРЕВОД 

Форми на обучение / Информационен пакет: 

 за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ по специалностите Английска 

филология, Български и английски език, Приложна лингвистика с английски език и 

други специалности с разширено изучаване на английски език. 

  Редовна  / Задочна 

   Редовна - 2 семестъра   

   Задочна – 2 семестъра  

Обучаващо звено: 

Филологически факултет  

Цели на програмата: 

-придобиване на аналитични умения в рамките на съвременни езиковедски описателни 

модели 

-развиване на преводаческите и комуникативните умения на студентите чрез занятия по 

специализиран превод с теоретико-практическа насоченост 

-умения за подготовка, изработване и защита на собствена научноизследователска 

разработка. 

Професионална квалификация: 

Филолог-преводач по английски език 

Професионални компетенции, получавани след 

дипломирането: 

 

Дипломата за Магистър по Английска филология – Лингвистика и превод предлага 

профилиране и задълбочаване на знанията и уменията, придобити в бакалавърската степен 

в областта на езикознанието и преводаческата работа. Предвижда се запознаване с някои 

съвременни описателни модели по основни дялове на английската лингвистика – 

синтаксис, семантика и прагматика, теорията на съпоставителното езикознание и 



конкретиката на междуезиковото съпоставяне “български – английски”. Съществена част 

от тази магистърска програма е теорията и практиката на превода, като особено внимание 

се отделя на разширено практическо обучение чрез занятия по превод от най-различни 

области. Предлага се и запознаване с методологията и практическите аспекти на 

разработката на магистърска теза. 

 

Възможности за стажове и практики:  
студентски обмен за следване или като стажанти / практиканти със стипендия по програма 

Еразъм в множество европейски университети в Германия, Великобритания, Испания и 

др. 

Минимални стандартни изисквания за дипломиране: 

 2 семестъра, придобиват се 60 кредита  

 Обучението приключва със защита на магистърска теза или писмен държавен 

изпит 

Професионална реализация: 

Завършилите магистърска програма „Лингвистика и превод” могат да се реализират като  

-преподаватели  по  английски език; 

- преводачи и редактори от  и  на  английски език; 

- експерти в образователни и културни институции;  

- консултанти, служители и ръководители в български и чужди фирми и др.;  

- продължаване на обучението в образователната и научна степен "доктор" 

Прием: 

Кандидатите трябва да имат общ успех от следването си не по-нисък от „добър“. Приемът 

се осъществява по документи. Балът се формира от: среден успех от семестриалните 

изпити + среден успех от държавните изпити.  

Координатор на програмата: 

доц. д-р Свилен Станчев Катедра „Англицистика и американистика“, каб. 542  

тел. (062) 618 355 email: sbstanchev@yahoo.co.uk  

 


