
МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА 

АФ. БРИТАНИСТИКА И ИРЛАНДИСТИКА 

Форми на обучение / Информационен пакет: 

 за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ по английска филология, по 

български език и английски език, по приложна лингвистика с английски език, както 

и по сродни специалности с широко изучаване на английски език.  

   Редовна  / Задочна 

   Редовна - 2 семестъра   

   Задочна – 2 семестъра  

Обучаващо звено: 

Филологически факултет  

В обучението могат да участват и гост-лектори от чужбина (Улвърхемптънския 

университет, Великобритания, Университетски колеж в Корк, Ирландия, Хартфордски 

университет, САЩ, Университетски колеж „Монмът”, САЩ) 

Цели на програмата: 

Програмата цели да задълбочи знанията в базисни области на англицистиката и да 

доразвие аналитичните и комуникативни умения, придобити от студентите на 

бакалавърско ниво. Тя се стреми да изгради специфичен усет за проблемите на 

интеркултурната комуникация с оглед на бъдещата професионална реализация на 

студентите, като посредници в условията на един глобализиращ се свят. 

Професионална квалификация: 

Магистър - Филолог 

Професионални компетенции, получавани след 

дипломирането: 

Основни знания: 

В различните области на аглицистиката 

Умения  

Аналитични умения и умения за интеркултурна комуникация 
 



Възможности за стажове и практики: 
 

Програмата дава възможности за специализация в Улвърхемптънския университет, 

Великобритания, както и в ред други университети в Европа.  

Минимални стандартни изисквания за дипломиране: 

 2 семестъра, придобиват се 60 кредита  

 Обучението приключва с разработка и защита на магистърска теза или с устен 

държавен изпит 

 (Обучението се осъществява на български и английски език) 

Професионална реализация: 

Завършилите програмата се реализират в областта на преподаването на английски език, 

литература и странознание в средни и висши училища в страната и чужбина, като преводачи, 

журналисти, фирмени консултанти и др. 

Прием: 

Кандидатите трябва да имат общ успех от следването си не по-нисък от „добър“. Приемът 

се осъществява по документи. Балът се формира от: среден успех от семестриалните 

изпити + среден успех от държавните изпити. 

Координатор на програмата: 

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

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

 


