
Магистърска програма „Интеркултурна комуникация“ 

Форми на обучение / Информационен пакет: 

 за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ в същото професионално направление с интерес 

към езиците 

Редовна/задочна - 2 семестъра  за студенти, завършили четиригодишна бакалавърска 

програма в СПН 

Редовна/задочна – 4 семестъра за студенти, завършили тригодишна бакалавърска 

програма в СПН 

Обучаващо звено: 

Филологически факултет  

Цели на програмата: 

- Да отговори на потребностите на съвременното общество, в което много от работните 

места са мултикултурни, като подготви специалисти с усет за културното разнообразие 

и знания за начина на мислене и поведение на хората от другата култура.  

- Да въведе студентите в знанието за културата като явни или скрити образци на 

поведение, комплекс от ежедневни знания, които служат на хората за 

приспособяването им към околната среда.   

Професионална квалификация:  

магистър лингвист 

Професионални компетенции, получавани след дипломирането: 

Основни знания:  

- Програмата предвижда запознаване с основите на интеркултурната комуникация  - 

процесите на инкултурация, акултурация, социализация, силата на културните 

стереотипи и предразсъдъци, културните измерения на различията във вербалната и 

невербалбната комуникация.  

- Придобиват се знания за начина на мислене и поведение на хората от другата култура.  

- Обучението дава практически знания по избрания език. 

 

Умения:  

- Магистърската програма развива умения за успешно общуване в интеркултурна среда. 

- Изграждат се умения за анализиране на интеркултурни контексти и обясняване на 

културните конфликти в съответния регион. 

 



Възможности за стажове и практики: 
 

Обучението предвижда тримесечна практика в чуждоезикова среда. 

Минимални стандартни изисквания за дипломиране: 

- 2 семестъра на обучение, получени 60 кредита 

- защита на магистърска теза  

Професионална реализация: 

- Магистърската програма позволява успешна реализация в сферата на  управление на 

човешките ресурси, в консултантски бюра и агенции за работа в чужбина, в 

администрацията на различни европейски институции, свързани с управление на 

миграционните процеси и др.; в туристическия сектор; в екипите на международни 

организации с различен предмет на дейност или международни търговски 

предприятия; в научната сфера с изследователска работа в областта на 

лингвокултурологията, етнолингвистиката и други области, ориентирани към 

културния фактор в комуникацията на съвременното общество.  

- Ако завършилите магистърската програма имат предварително придобита 

бакалавърска или магистърска степен по маркетинг, право, международни отношения 

и др., знанията и уменията по интеркултурна комуникация ще повишат 

професионалната им компетентност.  

- Завършилите магистърската програма с придобита в бакалавърската степен 

педагогическа квалификация, могат да практикуват учителската професия с по-висока 

компетентност.  

- Ако завършилите магистърската програма имат предварително придобита 

преводаческа квалификация, ще получат допълнителен теоретичен и методологически 

инструментариум за изучаване на културната вариативност във всекидневието, 

културните зависимости в индивидуалното поведение, механизма и динамиката на 

интеркултурните процеси. 

Прием: 

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

се осъществява по документи. Формиране на бала: среден успех от семестриалните изпити 

+ среден успех от държавните изпити.  

Координатор на програмата: 

проф. д-р Анастасия Петрова  

Катедра „Обща лингвистика и старобългаристика“ 

тел. (062) 618 313; e-mail: anastasia.petrova@uni-vt.bg, olstb@uni-vt.bg. 
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