
МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА  

ТРАНСЛАТОЛОГИЯ С ДВА ЕЗИКА 

Форми на обучение / Информационен пакет: 

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

английски, испански, немски, руски и френски като първи езици и втори чужд език от 

преподаваните в университета) 

   Редовна  / Задочна  

   Редовна - 3 семестъра  Задочна - 3 семестъра    

Обучаващо звено: 

Филологически факултет  

Цели на програмата: 

Обучаване на преводачи, владеещи два чужди езика, в синхрон със съвременните теоретични и 

дидактични концепции за превода; подготовка за осъществяване на ефективни междуезикови 

контакти в условията на глобална междукултурна комуникация; подготовка за провеждане на 

научни изследвания в областта на транслатологията.  

Професионална квалификация: 

Експерт – преводач (с два чужди езика)  

Професионални компетенции, получавани след 

дипломирането: 

Основни знания: 

- задълбочени познания в теорията на писмения превод, текстолингвистиката, културологията; 

знания за системата и функционирането на езиците в процеса на междуезикова и междукултурна 

комуникация; 

Умения за упражняване на професията преводач: 

 -осъществяване на междуезикова и междукултурна (писмена и устна комуникация); работа с 

преводачески софтуер; специализиран превод и художествен превод; редактиране на преводи и 

оценка на качеството на превода 

 

Възможности за стажове и практики: 
Практики в преводачески агенции и фирми; практика по Еразъм+; възможност за неплатен стаж в 

Брюксел 



Минимални стандартни изисквания за дипломиране: 

 3 семестъра, 90 кредита; 

 обучението приключва алтернативно с магистърска теза или писмен държавен изпит. 

 (Обучението се осъществява на български и съответните чужди езици) 

Професионална реализация: 

Програмата дава възможност за: 

1) прилагане на придобития широк спектър практически умения в областта на писмения и устния 

превод като преводач; 

2) бъдещи научни изяви в областта на транслатологията; 

3) интегриране на абсолвентите в други образователни центрове в страната и в чужбина; 

4) работа в културни институции 

Прием: 

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

не по-малък от “добър”. Приемът се осъществява след провеждане на писмен изпит 

(превод на обществено-политически текстове от двата чужди на роден език), който да 

провери езиковите знания и умения (чужд и роден език) и способността за извършване на 

междуезиков трансфер. По време на изпита се допуска ползване на едноезичен речник на 

съответния чужд език. 
 

Изпитни дати: 

15.07.2017 г. от 14 ч. в ауд. 321 в сградата на Ректората на ВТУ 

23.09.2017 г. от 14 ч. в ауд. 321 в сградата на Ректората на ВТУ 

Координатори на програмата: 

проф. д-р Людмила Иванова 

Катедра “Германистика и нидерландистика”, каб. 544, тел. (062) 618 360 

доц. д-р Свилен Станчев 

Катедра “Англицистика и американистика”, каб. 542, тел. (062) 618 355 

доц. д-р Владимир Хънтов 

Катедра “Русистика”, каб. 550, тел. (062) 618 254 

гл.ас. д-р Маринела Петрова 

Катедра “Романистика”, каб. 547, тел. (062) 618 356 
 


