
МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА 

КОНФЕРЕНТЕН ПРЕВОД С ЕДИН ЕЗИК (АНГЛИЙСКИ, 

НЕМСКИ, ФРЕНСКИ 

Форми на обучение / Информационен пакет: 

 за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ (в специалностите Английска филология, 

Немска филология/Германистика, Френска филология/Романистика, Приложна лингвистика 

(английски/немски/френски + втори чужд език) 

 за бакалаври от други специалности с доказана висока степен на владеене на съответния език 

 за бакалаври, завършили ОКС в чужбина   

   Редовна   

   Редовна - 2 семестъра  (за лица с ОКС „бакалавър“, завършили осемсеместриално обучение) 

   Редовна – 4 семестъра (за лица с ОКС „бакалавър“, завършили шестсеместриално обучение)    

Обучаващо звено: 

Филологически факултет  

Магистърската програма по конферентен превод се осъществява и с любезното 

съдействие на Генерална дирекция „Устни преводи“ към Европейската комисия в 

Брюксел, Белгия, с участието на експерти от Генерална дирекция „Устни преводи“ към 

ЕК, Брюксел. 

Цели на програмата: 

- подготовка на студентите за професионална реализация в сферата на устния превод. 

Програмата е тясно обвързана с членството и протичащата от него интеграция на България в 

Европейския съюз.  

Професионална квалификация: 

устен преводач от и на английски/ немски/ френски език 

Професионални компетенции, получавани след 

дипломирането: 

Програмата има подчертано практическа насоченост. Наборът от задължителни и избираеми 

дисциплини, които са включени в нея, е съобразен  с изискванията на Генералната дирекция по устен 

превод към ЕК и Консорциума за придобиване на Европейска магистърска диплома по конферентен 

превод (EMCI). 
 

Знания: 



-за културната и политическа специфика на Европа; 

-за структурата на ЕС и европейските институции; 

-преводаческата етика; 

-норми на устната комуникация на български език и съответния изучаван чужд език. 
 

Умения: 

В областта на симултанния и консекутивния превод на професионално ниво 

 

Възможности за стажове и практики: 

Минимални стандартни изисквания за дипломиране: 

 2 семестъра, 60 кредита; 

 4 семестъра, 120 кредита (за студенти с тригодишна ОКС „бакалавър“) 

Обучението приключва с устен държавен изпит, включващ тестване на преводаческите умения и на 

знания за структурата и историята на ЕС. 

 (Обучението се осъществява на български и съответния чужд език) 

Професионална реализация: 

- Устни преводачи в България и чужбина 

Прием: 

Приемът се осъществява след събеседване с комисия и тест, целящ да провери езиковите 

умения и способността да се извършва устен превод. Балът се формира от: среден успех от 

семестриалните изпити + среден успех от държавните изпити + оценка от приемния изпит. 

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

образование не по-малък от “добър”.  

Тестът включва следните компоненти: (1) устна презентация на кратка реч (2-3 мин.), 

представена от член на комисията на чуждия език: речта е логически структурирана и 

третира актуални теми от обществения или политическия живот; (2) устна презентация на 

кратка реч на български език: речта се представя на съответния чужд език от член на 

изпитната комисия, а от кандидатите се очаква да схванат основната идея на речта и да я 

представят точно и ясно на български; (3) устен превод от български на съответния чужд 

език на предоставен от изпитната комисия напечатан текст.  

Представилите се успешно имат възможност да кандидатстват за стипендия от 

Генералната дирекция по устен превод към Европейската комисия, Брюксел, Белгия. 

Краен срок за кандидатстване за стипендии: 15.09. 2017 г. За подробности вж. 

http://ec.europa.eu/dgs/scic/cooperation-with-universities/interpretation-bursaries/index_en.htm 

Изпитни дати: 



15.07.2017 г. от 9:30 ч. в каб. 415 в сградата на Ректората на ВТУ 

13.09.2017 г. от 9:30 ч. в каб. 415 в сградата на Ректората на ВТУ 

23.09.2017 г. от 9:30 ч. в каб. 415 в сградата на Ректората на ВТУ 

Координатор на програмата: 

проф. д-р Людмила Костова, Катедра „Англицистика и американистика“, каб. 542, тел. 

(062) 618 355, email: angl@uni-vt.bg 


