
МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА  

АФ. АНГЛИЙСКИ ЕЗИК R И ЧУЖДОЕЗИКОВО 

ОБУЧЕНИЕ В СРЕДНОТО УЧИЛИЩЕ 

Форми на обучение / Информационен пакет: 

 за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“по специалности, различни от 

специалност Английска филология 

   Редовна  / Задочна 

   Редовна - 4 семестъра   

   Задочна – 4 семестъра  

Обучаващо звено: 

Филологически факултет  

Цели на програмата:  

1) да изгради теоретични познания и практически умения за преподаване на 

английски език в средното училище;  

2) да повиши езиковата компетентност на студентите с оглед свободното владеене на 

английски език;  

3) да предложи фундаментални знания за езика, литературата, културата и историята 

на англоезичните страни; 

4) да изгради у студентите умения за интеркултурна комуникация.  

Професионална квалификация: 

Филолог-учител по английски език 

Професионални компетенции, получавани след 

дипломирането: 

Завършилите програмата притежават 

(1) високо ниво на владеене на  английски език (B2 – C1); 

(2) фундаментални знания за езика, литературата и културата на англоезичните 

страни;  

(3) много добри познания по методиката на преподаването на английски език. 

 



Възможности за стажове и практики: 
 

Учебният план  предвижда учебна практика, даваща възможност на магистрантите да се 

запознаят с условията в българското училище и конкретните потребности на обучението 

по английски като чужд език у нас, както и да докажат своите собствени знания и умения.  

Минимални стандартни изисквания за дипломиране: 

 4 семестъра, придобиват се 120 кредита 

Обучението приключва с устен държавен изпит, който цели да провери общата 

подготвеност на магистрите за реализация като учители по английски език в 

сферата на българското средно образование, или с дипломна работа, разработваща 

проблематика от преподаването на английския като чужд език. 

 (Обучението се осъществява на български и на английски език) 

Професионална реализация: 

- учители в СОУ в страната и в чужбина 

Прием: 

До магистърската програма се допускат кандидати със среден успех не по-нисък от 

„добър“, формиран от семестриалните изпити и държавния изпит по съответната 

специалност. Кандидатите полагат писмен изпит по английски език. Балът се формира от: 

среден успех от семестриалните изпити + среден успех от държавните изпити на 

предходна степен + оценка от приемния изпит. 

Изпитът включва следните компоненти: (1) диктовка на текст с дължина 20-25 реда: 

текстът е откъс от произведение на съвременен англоезичен автор; (2) откриване на 

грешки: кандидатът трябва да установи грешната дума или израз в общо 15 изречения; във 

всяко изречение има по 3 подчертани думи или фрази, но верният отговор е само един; (3) 

съчинение по зададена тема (300-350 думи): то цели да провери умението на кандидата да 

изразява ясно, последователно и логично мнението си по темата; съчинението трябва да 

бъде издържано както откъм съдържание, така и откъм форма (т.е. организация, стил, 

правопис и пунктуация).  

Изпитни дати: 

15.07.2017 г. от 12 ч. в 321 ауд. в сградата на Ректората на ВТУ 

23.09.2017 г. от 12 ч. в 321 ауд. 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  


