
ВАЖНО!!!

Освен за специалностите, посочени в плик-молбата и Справочника за 
кандидат-студенти 2012/2103 г., Филологическият факултет предлага 

възможност за кандидатстване и в специалността 
„ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА“ 

(ЗАПАДЕН ЕЗИК С РУСКИ ЕЗИК) – редовно обучение 

ВАЖНО!!! 

Названието и кодът на специалността (092) се вписват в състезателния картон по общия ред. 
 

БАЛООБРАЗУВАНЕ  
 
 
ОКС Специалност Бал КСИ, ДЗИ и оценки от 

дипломата за средно об-
разование, участващи в 
балообразуването 

Бакалавър 

Приложна 
лингвистика 

(английски език 
с руски език) 

 
6 х И 1 

И 1: 
КСИ (английски език) или 
ДЗИ (английски език) или 
МИ (английски език) или 
СО (средна оценка от 
легализирана диплома 
за средно образование 
от Англия или САЩ) 

Бакалавър 

Приложна 
лингвистика 

(френски език 
с руски език) 

6 х И 1 

И 1: 
КСИ (френски език) или 
ДЗИ (френски език) или 
МИ (френски език) 

Бакалавър 

Приложна 
лингвистика 
(немски език 
с руски език) 

6 х И 1 

И 1: 
КСИ (немски език) или 
ДЗИ (немски език) или 
МИ (немски език) 

Бакалавърската програма по приложна лингвистика подготвя специ-
алисти преводачи, владеещи два чужди езика (първият чужд език е 
английски, немски или френски, а вторият чужд език е руски). Тя 
има теоретико-приложен характер и се стреми да отговори на нараст-
ващите потребности на обществото от висококвалифицирани превода-
чи за нуждите на глобализиращия се свят.  

Студентите, обучавани в тази специалност, получават образова-
телно-квалификационна степен „бакалавър преводач“. Те усвояват 
фундаментални филологически знания и придобиват обща чуждоези-
кова и преводаческа компетентност по двата изучавани езика. Завър-
шилите специалността могат да се реализират като преводачи в раз-
личните сфери на икономическия и културния живот. 

Учебният план по специалността включва изучаване на задължи-
телни дисциплини, които осигуряват необходимите  за преводача фун-
даментални филологически познания и овладяване на изучаваните два 
чужди езика. Чрез модулите на избираемите дисциплини студентите 
могат да избират профила, в който искат да протече тяхното обучение, 
съобразно интересите си и личната си представа за бъдещата профе-
сионална дейност като преводачи. Факултативните дисциплини допъл-
ват общата подготовка на студентите в съответствие с техните личнос-
тни предпочитания. Прилаганата система за трансфер на кредити дава 
възможност за студентска мобилност в страната и в чужбина. 

Студентите от специалност Приложна лингвистика могат да полу-
чат допълнителни професионални квалификации по туризъм, бизнес 
администрация и учителска правоспособност по първия език. 

ПРОГРАМАТА НЕ ИЗИСКВА ПРЕДВАРИТЕЛНИ 
ЗНАНИЯ ПО РУСКИ ЕЗИК.


