
МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА 

Приложна лингвистика. Чужди езици и култури (английски/ немски / френски и 

втори език) // Прикладная лингвистика. Иностранные языки и культуры 

(английский/ немецкий/ французский и второй язык) 

Обучението се провежда на руски и на съответния чужд език 

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ / Информационен пакет: 

   Редовна - 2 семестъра  за завършили 4-годишна бакалавърска или магистърска степен в 

същото професионално направление 

   Редовна – 4 семестъра за студенти, завършили 3-годишна бакалавърска степен в 

същото професионално направление 

ОБУЧАВАЩО ЗВЕНО: 

Филологически факултет  

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА: 

- Развитие на комуникативни устни и писмени компетентности, които надграждат 

уменията по английски, немски или френски език, придобити в бакалавърска степен; 

разширяване на лексикално-тематичните, стилистичните и социокултурните области на 

езикови компетенции; развитие на умения по видовете превод от английски / немски / 

френски на руски език и обратно; изучаване на „втори“ език; приложение на съвременните 

технологии в чуждоезиковото обучение и при превод. 

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ: 

1) лингвист-преводач с английски / немски / френски и руски език; 2) втори език по 

избор: (испански, китайски, нидерландски, новогръцки, полски, португалски, 

румънски, словашки, сръбски и хърватски, френски, японски) 

ПРОФЕСИОНАЛНИ КОМПЕТЕНЦИИ, ПОЛУЧАВАНИ СЛЕД ДИПЛОМИРАНЕТО: 

Основни знания: 

Подготовка по лингвистични и лингвокултурологични теми и приложението им в 

междуезиковите и междукултурните комуникации; познания по видовете превод: за набора 

от преводачески инструменти, за художествения превод, за социокултурните 

компетентности и преводаческото интеркултурно образование. 

Умения  

Усвояване на умения за работа в интеркултурна среда; по писмен превод на 

публицистични  текстове и по устен превод; по писмен специализиран превод; прилагане 



на специфичните познания от областта на лингвокултурологията; познаване на 

съвременни технологични средства, подпомагащи превода. 

 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СТАЖОВЕ И ПРАКТИКА 

 

Обучение и стаж в съответните страни по европейски и междуправителствени програми 

(Еразъм+); участия в културни, образователни и изследователски проекти в партньорство 

с посолства и културни институти на държавите, чиито езици се изучават; работни 

позиции в аутсорсинговия сектор, които изискват компетентности по чужди езици и с 

които ВТУ е в договорни отношения. 

 

МИНИМАЛНИ СТАНДАРТНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДИПЛОМИРАНЕ: 

Обучението се осъществява на руски език и на съответните чужди езици. 

При обучение в 2 семестъра за завършили бакалавърска степен в същото професионално 

направление се изисква придобиване на 60 кредита.  

При обучение в 4 семестъра се изисква придобиване на 120 кредита. 

Обучението приключва с магистърска теза със съпоставителен теоретичен и/или 

практико-приложен характер. 

ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ: 

Завършилите специалността могат да се реализират като преводачи, езикови анализатори, 

научни работници, редактори, екскурзоводи и сътрудници в туристическия бранш, 

работници в културни институции и в неправителствения сектор, сътрудници в 

интернационални фирми, в институции в чужбина с посочени и сходни работни позиции и 

др. 

ПРИЕМ: 

Кандидатите трябва да имат успех от дипломата за завършена бакалавърска или 

магистърска степен не по-малък от „добър”.  

За кандидатите, завършили други специалности в бакалавърска степен и владеещи 

английски, немски или френски език, се провежда входящ тест за покриване минимум на 

ниво В2. Балът се формира от: среден успех в бакалавърска степен + среден успех от 

държавните изпити + оценка от входящия тест. 

КООРДИНАТОРИ НА ПРОГРАМАТА: 

Проф. д-р Живка Колева-Златева 

Катедра „Обща лингвистика и старобългаристика“, каб. 511, тел. (062) 618 292; 618 257 

Проф. д-р Ценка Иванова 

Катедра „Славистика“, каб. 549 или 521, тел. (062) 618 390; email: slavistika@uni-vt.bg 

mailto:slavistika@uni-vt.bg


 

 

 


