
МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА 

ЕЗИК НА МЕДИИТЕ И РЕКЛАМАТА 

 

Форми на обучение / Информационен пакет: 
за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ в същото професионално направление 

за притежаващи ОКС „бакалавър” или ОКС „магистър” в други професионални 

направления (психология, педагогика, педагогика на обучението по..., обществени 

комуникации и информационни науки, маркетинг, философия, политология, етнология и 

др.)  

 
Редовна  / Задочна 

    Редовна – 2 семестъра   

    Задочна – 2 семестъра 

 

Обучаващо звено: 
Филологически факултет  

 

Цели на програмата: 
Да се надградят придобитите в бакалавърските и магистърските програми знания и умения;  

да се разширят базовите познания за съвременния български език като система и за неговата 

нормативност;  

 

да се дадат теоретични познания и практически указания за функционирането на езика в медиите и 

рекламата, както и за разнообразните прояви на целенасочената употреба на неговите единици;  

 

да се формират и да се затвърдят практическите умения за работа с конкретни текстове в 

различните етапи от създаването до редактирането им, които са необходими както в 

журналистическата практика, така и в рекламната дейност. 

 

Професионална квалификация: 
редактор и коректор 

 

Професионални компетенции, получавани след 

дипломирането: 
Основни знания: базови теоретични познания за съвременния български език и неговото нормативно 

устройство, знания за основните дисциплини, изучаващи медиите и рекламата в различни аспекти, с 

акцент върху речевата култура.  

Умения: практически умения за работа с текст – теория и практика на текста, теория и практика на 

редактирането, езиково редактиране и коригиране; оптимизиране на езиковите качества на текстове, 

предназначени за медийно разпространение и реклама.  

 

Възможности за стажове и практики: 
Съществува възможност за завършващите програмата да участват в практика по програма Еразъм 

+. 



 

Минимални стандартни изисквания за дипломиране: 
 2 семестъра, 60 кредита; 

 обучението приключва с магистърска теза по практико-приложен въпрос или с държавен изпит 

 

Професионална реализация: 
Завършилите магистърската програма могат да се реализират успешно в широк кръг 

социокултурни сфери, свързани с подготовката и редактирането на медийни и рекламни текстове. 

Те могат да работят като редактори в информационни и рекламни организации (национални, 

регионални, местни) и в културни институции; като журналисти, репортери, водещи в 

печатни и в електронни средства за масово осведомяване; като медийни и рекламни експерти; като 

специалисти в неправителствени организации, които се занимават с медии и реклама; като 

блогъри и др. Успешно завършилите магистърската програма могат не само да подобрят и да 

ускорят своето кариерно израстване, но и да усъвършенстват образователното и научното си 

развитие.   

 

Прием: 
Кандидатите трябва да имат успех от дипломата за завършена степен на висше 

образование не по-малък от „добър”.  

Приемът се осъществява по документи. 

 

Координатори на програмата: 
Проф. д-р Валентина Бонджолова 

Проф. д-р Антон Гецов 

Катедра „Съвременен български език“ , каб. 557 

Тел. 062 618   257   email: sbe@uni-vt.bg 


