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 Специалността „Български език и испански език“ изгражда бъдещия експерт филолог по български език 

и испански език, както и бъдещия учител в сферата на обучението по български език и по испански език. 
 По време на обучението студентите усъвършенстват знанията и уменията, предполагани като задължително ус-
воени в средния курс на българското училище; повишават езиковата, литературоведската и социокултурната си 
компетентност, както и мотивираността си за изучаване на хуманитарна проблематика; получават солидни теоре-
тични знания по всички езиковедски и литературоведски дисциплини, включени в учебния план на специалността, и 
практически умения, осигуряващи прилагането им в пазарна среда и в разнообразни сфери на обществения живот; 
способност за адаптивност в условията на професионалната реализация; умения за самостоятелна професионал-
на дейност и работа в екип. 
 Завършилите специалността умеят да прилагат на практика придобитите по време на обучението във Фи-
лологическия факултет знания в конкретна професионална среда; да организират и ръководят успешно учеб-
но-възпитателния процес при обучението по български език и литература; да анализират точно и вярно теоре-
тичните тенденции и насоки в учебно-възпитателната работа при обучението по испански език и литература; 
да намират ефективни подходи за общуване с учениците, на които преподават. 
 Реализацията на бакалаврите по български език и испански език е като учители по испански език и литера-
тура и по български език и литература в основния и средния курс на българското училище; филолози специа-
листи и експерти в различни български образователни и културни институции; консултанти по език и култура 
на страната в местни и международни правителствени и неправителствени организации и институции; работе-
щи в печатни и електронни медии; изследователи в областта на предпочитаната от тях филологическа дисци-
плина; консултанти, представители и експерти в местни и международни правителствени и неправителствени 
организации и институции. 

 


