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 Английският език е най-широко разпространеният език в нашето съвремие – официален език в повече 
страни от всеки друг и предпочитан международен език по отношение на бизнеса, политиката, образованието 
и науката. Професионалното владеене на английски език е предимство във всяка сфера. 

 Английската филология съчетава задълбоченото практическо изучаване на езика с теоретична подготов-

ка по лингвистика и литература. Историята на английския език е история на натрупване на речниковото му бо-
гатство и обособяване на онази специфика на изказа, която е неделима от обаянието на англоезичната лите-
ратура. 

 Университетската програма по английски език и литература осигурява плавен преход от училищното към ака-
демичното обучение по езика, а предвидените в учебния план избираеми предмети дават възможност на студен-
тите да получат профилирани знания в зависимост от интересите си. Катедрата привлича и квалифицирани спе-
циалисти, носители на езика, които предлагат алтернативна гледна точка и собствен (британски/американски) 
подход към преподаването. 

 Специалността предлага възможности за максимално повишаване на знанията и уменията по английски 
език (говорене, слушане, четене, писане) в посока на интегрираната употреба, придобиване на знания в 
редица области: англоезична литература и лингвистика, културология, превод, основни методически и педаго-
гически дисциплини, свързани с преподаването на английски език. Повечето теоретични дисциплини се препо-
дават на английски език. 

 Възможности за реализация: учители по английски език и литература (в общообразователни и специализи-
рани средни училища); специалисти в образователни и културни институции; преводачи; консултанти по език и 
култура (на Великобритания и САЩ) в местни и международни правителствени и неправителствени организа-
ции и институции; специалисти в печатни и електронни медии; изследователи в областта на общата лингви-
стика, сравнителното езикознание, литературната теория и историята на литературата; експерти и консултан-
ти в български и чуждестранни фирми, в туристическия бизнес, в издателския бранш, в библиотеките и други; 
по-нататъшно обучение за придобиване на образователно-квалификационната степен „магистър“ и научно-об-
разователната степен „доктор“. 

 


