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МП „Приложна лингвистика“ 

 ИСКАТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ АКТУАЛНО И 

ПРЕСТИЖНО ОБРАЗОВАНИЕ; 

 

 ЦЕНИТЕ КАЧЕСТВОТО, ДИНАМИКАТА 

И КРЕАТИВНОСТТА;  

 

 СТРЕМИТЕ СЕ КЪМ ВИСОКА ОБРАЗО-

ВАТЕЛНА СТЕПЕН И ЖЕЛАЕТЕ ДА РАЗ-

ВИЕТЕ НОВАТОРСКИЯ СИ ДУХ; 

 

 ОЦЕНЯВАТЕ СВОБОДАТА И ВЪЗМОЖ-

НОСТТА ДА ИЗБИРАТЕ ДИСЦИПЛИ-

НИТЕ, КОИТО ОТГОВАРЯТ НАЙ-

ДОБРЕ НА ВАШИТЕ ИНТЕРЕСИ;   

 

 ПРЕДПОЧИТАТЕ САМИ ДА ОПРЕДЕ-

ЛИТЕ МОДУЛИТЕ В УЧЕБНИЯ СИ 

ПЛАН, КОИТО ОТГОВАРЯТ  В МАКСИ-

МАЛНА СТЕПЕН НА  ПРОФЕСИОНАЛ-

НИТЕ ВИ ПРИОРИТЕТИ, И ДА ИМАТЕ 

ГЪВКАВА ПРОГРАМА... 

ВИЕ СТЕ ФИЛОЛОЗИ ИЛИ 

НЕСПЕЦИАЛИСТИ И  

Насоченост 
Магистърската програма „Приложна лингвистика“ има интердис-

циплинарен характер и съчетава три специализиращи модула 

(ЛИНГВИСТИКА, КОМУНИКАЦИЯ и ПРЕВОД И РЕДАКТИРАНЕ С ЧУЖД ЕЗИК). 

Подготвя висококвалифицирани специалисти с изграден подход 

към теоретичните и практическите проблеми на езика, на чуждоезико-

вото обучение и на комуникацията в междукултурен и междуличностен 

аспект, съобразен със съвременните потребности на обществото. 

Обучение 

Реализация 

Придобилите образователно-квалификационна степен „магистър“ по 

тази програма биха могли да намерят професионална реализация в култур-

ни институции, средства за масова информация, международни представи-

телства, научни институти, висши учебни заведения, преводачески агенции 

и другаде, където хуманитар-

ното образование, съчетано с 

професионално владеене на 

чуждия език и със задълбочени 

познания в областта на при-

ложната линвгистика, е важен 

приоритет. 

• „Приложна лингвистика“ е действаща магистърска програма с ежего-

ден прием от 2004 г. Титулярите на всички дисциплини са водещи 

специалисти в съответната област. 

•  Отвореният и гъвкав формат на програмата дава възможност на 

магистранта да състави сам учебния си план по приоритети. 

•  Програмата е организирана в един основен модул с минимален брой 

задължителни дисциплини, който се надгражда с един от трите специ-

ализиращи модула (ЛИНГВИСТИКА, КОМУНИКАЦИЯ и ПРЕВОД И РЕДАК-

ТИРАНЕ С ЧУЖД ЕЗИК). Във всеки от специализиращите модули се 

предлага и избор на предпочитани дисциплини.  

• Магистрантът има право да набира кредити и от дисциплини, предла-

гани от други магистърски програми в Софийския университет.  

• Програмата предоставя възможност за стажове в областта на трите 

модула—в научни учреждения, издателства, преводачески фирми, 

държавни и частни институции 

• Магистърската програма завършва с подготовка и защита на ма-

гистърска дипломна работа на съответния основен чужд език.  

 



  Бакалаврите, които нямат филологическо образование, 

следва да представят документ, удостоверяващ владеене-

то на испански/ португалски език.  

   Всички кандидати се явяват на устно събеседване с коми-

сия. Оценяването се извършва въз основа на езиковите и 

комуникативните умения на кандидатите.  

 

 Кандидатите за магистърската програма „Приложна 

лингвистика“ трябва да имат завършено висше фило-

логичес ко образование с  образователно -

квалификационната степен „бакалавър“ и минима-

лен успех „добър“ (средно аритметично от общия успех 

от следването и държавния изпит).  

Прием 

Ръководител на програмата 

проф. д.ф.н. Евгения Вучева 
evucheva@gmail.com 

За повече информация        www.facebook.com/lingaplicada         

                  www.lita-edu.eu 

Форма на обучение  Редовна  

Продължителност  2 семестъра (филолози)  

Професионална квали-

фикация  

Филолог с профил  

„Приложна  лингвистика“ 

Специализация  - Лингвистика или/и 

- Комуникация,  или/и   

- Превод и редактиране с   

чужд език       

Квалификация 


