„ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА (испански език)“
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: Филология
ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: магистър
ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ: филолог
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: редовна
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО: 2 семестъра
УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: 1. Документ за завършено висше
образование; 2. Международен сертификат за владеене на чужд език
или полагане на изпит (тест) и провеждане на интервю по чуждия
език
ФОРМА НА ДИПЛОМИРАНЕ: защита на дипломна работа
ТАКСА: 1000 лв. (500 лв. на семестър)
Магистърската програма за придобиване на професионална квалификация „филолог“ по приложна лингвистика с испански език е
предназначена за завършили бакалавърска степен по специалността
Български език и испански език, Приложна лингвистика с испански език
(като първи или втори език) или друга филологическа специалност с
испански език. Целта на програмата е да подготви специалисти по
теоретически и практически проблеми, свързани пряко с дейността на
културни институции, средства за масова информация, научни центрове и
учебни заведения, където се изисква хуманитарно образование, съчетано с
владеене на испански език и задълбочени познания по приложна
лингвистика.
За успешното класиране на кандидатите се изисква владеене на
съответния чужд език на ниво В2 – С1 според Европейската езикова
рамка.
Кандидатите се приемат с интервю и тест по испански език.
Програмата предвижда следните академични курсове: Диахрония
(промяна) и синхрония (функция) на езика (с оглед на испанския език и
съпоставително с българския), Категории на речта: граматика и
стилистика, норма – система – езиков тип, семантика, граматика и
прагматика, сравнителна типология на испанския и българския език,
съпоставителна фразеология на испанския и българския език,
асоциативна лингвистика и педагогика. Дисциплини с приложен
характер: Испански език – част І (бизнес, бизнес кореспонденция,
търговия, туризъм, дипломация), Испански език – част ІІ (радио,
печатни издания, реклама). За всеки семестър са предвидени по две
избираеми дисциплини, между които се предлагат: втори чужд език,
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Философия на езика, Трансформации в превода, Език и литература на
балканските сефаради, Информатика, Практикум (литературен,
политически и научен превод) и др.
Придобилите степента „магистър“ по програмата могат да намерят
професионална реализация в културни институции, средства за масова
комуникация, в научни центрове и учебни заведения, където се
изискват хуманитарно образование, съчетано с владеене на испански
език, и задълбочени познания в областта на приложната лингвистика.
Трансферът на кредити дава възможност за студентска мобилност в
страната и в чужбина.
Молба по образец за кандидатстване се подава в каб. 222 –
Ректорат, ул. „Цар Асен“ 24, Пловдив, тел. 032 261 233.
Координатор е ас. Райна Петрова.
Лице за контакт: Елена Щерева, каб. 222 на Ректората, тел. 032 261 233,
0882 633 223.
Ръководител на програмата е проф. д.ф.н. Иван Кънчев.
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