
Магистрърска програма „Съвременни тенденции в 

лингвистиката“ 

Форми на обучение / Информационен пакет: 

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

интерес към езиците 

   Редовна - 2 семестъра  за студенти в СПН 

    

Обучаващо звено: 

Филологически факултет  

Цели на програмата: 

Магистърската програма разширява и задълбочава получените в бакалавърската степен 

теоретични знания за същността и функционирането на езика. Предлагат се дисциплини, 

които дават възможност за осмисляне на развоя и функционирането на езика с оглед на 

фактори от когнитивно, психологическо, социално, културологично, семиотично естество. 

Получените теоретични и теоретико-приложни знания ще създадат умения за проникване в 

същността на езиковите факти и процеси, за тяхното разбиране и обясняване, за оценка на 

езиковите явления в тяхната динамика, за осмисляне на развойните тенденции в езика. Това 

са знания, които завършилите магистърската програма ще могат да прилагат върху 

различни езици в зависимост от придобитата в бакалавърската степен квалификация.   

Професионална квалификация:  

магистър лингвист 

Професионални компетенции, получавани след 

дипломирането: 

Основни знания:  

Програмата предвижда усвояване на теоретични и практико-приложни знания за същността и 

функционирането на езика. 

 

Умения:  

Програмата изгражда у обучаемите умения за разбиране и обясняване на езиковите явления и 

процеси. 

 



Възможности за стажове и практики: 

Минимални стандартни изисквания за дипломиране: 

 2 семестъра на обучение, получени 60 кредита 

 защита на магистърска теза  

Професионална реализация: 

 Завършилите магистърската програма, усъвършенствали своята лингвистична теоретична 

подготовка, ще могат да се занимават с изследователска работа в областта на лингвистиката.  

 Ако завършилите магистърската програма имат придобита в бакалавърската степен 

педагогическа квалификация, ще могат с по-висока филологическа компетентност да 

практикуват учителската професия благодарение на обясняващата сила на усвоените в 

магистърската програма дисциплини.  

 Ако завършилите магистърската програма имат придобита преводаческа или редакторска 

квалификация в предходната образователна степен, те ще могат по-пълноценно да работят 

с езика благодарение на по-задълбоченото познаване на неговите механизми на 

функциониране и въздействие.   

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.ф.н. Живка Колева-Златева  

Катедра „Обща лингвистика и старобългаристика“, каб. 511  

тел. (062) 618 292, 618 313; e-mail: olstb@uni-vt.bg 
 


