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ECTS макет на учебен план 

Факултет 

Филологически 

Професионално направление 

2.1. Филология 

Специалност 

Language and Linguistics 

Форма на обучение 

редовно 

Утвърден с протокол на АС 

No 10 от 16.05.2016 

Утвърден с протокол на <ФС 

No 184 от 9.05.2016 

Анотация 

Магистърската програма Language and Linguistics е тясно профилирана в 

направление Филологии и е изградена в академичния дух на приемственост и 

развитие. Учебният план на програмата предлага широка гама от съвременни 

лингвистични школи, и надгражда знанията придобити в бакалавърската 

степен. Предвидени са курсове по език и стил, които са насочени към 

специфичен контекст като например медии. В програмата е включен и корпус 

по практически английски език – ниво Proficiency, с фокус върху анализ на 

лингвистични текстове. В процеса на обучението, студентите имат възможност 

да се запознаят с различни подходи и стратегии за научни изследвания. 

Програмата се предлага изцяло на английски език, което дава възможност за 

привличане и на чуждестранни студенти.  

Обучението завършва със защита на дипломна работа или писмен 
държавен изпит по специалността. 

 

Професионална квалификация  

MASTER OF ARTS IN LINGUISTICS 

Равнище на квалификация 

ОКС „магистър“ 

Специфични изисквания за достъп (прием) 



Приемът се извършва по документи според законовите и вътрешно-

университетски изисквания за допуск до магистърска степен. Кандидатите 

трябва отговарят на едно от следните изисквания:  

- да притежават ОКС „бакалавър“ в направление 2.1 „Филология“ или по 

1.3 „Педагогика на обучението по...“ с английски език  

- да притежават ОКС „бакалавър“ в направление 2.1 Филология или други 

хуманитарни специалности, но с ниво на владеене на английски език С1 

от Европейската езикова рамка 

- да са завършили хуманитарни специалности в университети, където се 
преподава на английски език, както в България, така и в чужбина. 

Ред за признаване на предходно обучение 

 Съгласно нормативните документи и Правилника за устройството и 
дейността на ПУ. 

Квалификационни изисквания и правила за квалификация 

За придобиване на квалификацията са необходими 75 кредита, от тях – 60 
кредита от учебни дисциплини и 15 кредита от защита на дипломна работа или 
писмен държавен изпит по специалността.  

Профил на програмата (специалността) 

Магистърската програма Language and Linguistics е напълно съобразена с 

целите и задачите, обявени в Стратегията за развитие на ПУ. Тя представлява 

сериозна академична програма, фокусирана върху широк спектър от 

традиционни и най-нови направления в лингвистичната наука. Програмата 

отразява съвременните тенденции в развитието на лингвистичните теории, 

запознава студентите с многообразието на научни подходи, между които 

генеративистика, когнитивистика, социолингвистика, тектолингвистика, 

функционална граматика и историческа лингвистика. Обучението се извършва 

изцяло на английски език, което позволява достъп както на чуждестранни 

студенти, така и на лектори от чужбина и възможности за бъдещо 

сътрудничество. 

Основни резултати от обучението 

Завършилите програмата притежават: 
- Отлични професионални познания по английски език 
- Много добри познания в областта на лингвистичната наука, достигащи 

докторантски минимум за област лингвистика 
- Познания за естеството и методите на самостоятелно научно изследване 

Професионален профил на завършилите с примери 

В специалността се подготвят : 
- изследователи в областта на общата лингвистика и сравнителното 

езикознание 



- Бъдещи докторанти и преподаватели в университети 
 

Възможности за продължаване на обучението 

  В различни докторски програми към професионални направления 2.1. 
Филология и в частност – английски език. 

Диаграма на структурата на курсовете с кредити 

Легенда: 

Аудиторни часове в семестъра: АО – общ брой, от тях Л – за лекции; С – за 
семинарни (упражнения); Х – за хоспетиране. 

Извънаудиторни часове в семестъра: Сп – за самостоятелна работа 
/подготовка, и др. 

Обща заетост: ОБ – аудиторни + извънаудиторни часове 

К – ECTS кредити;  

Фи – форма на изпитване (със стойности И – изпит, Т – текуща оценка. З – 
заверка, П – продължава следващ семестър) 

Код по ECTS – вж. поле 2. в ECTS макета на учебен курс. 



№ 
Код по 

ECTS 
Учебен курс/дисциплина 

Аудиторни 
Извън 

аудит. 
ОБ К Фи 

АО Л С Х Сп 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1-ви семестър 

  Задължителни дисциплини 

1.  
Text Linguistics 

/Лингвистика на текста/ 
30 30 0 0 90 120 4 и 

2.  
Cognitive Linguistics  

/Когнитивна лингвистика/ 
30 30 0 0 90 120 4 и 

3.  
English Language Practice 

/Практически английски език/ 
45 0 45 0 75 120 4 п 

4.  
English Language Origins 
/Историческа лингвистика на АЕ/ 

30 30 0 0 90 120 4 и 

5.  
Language – Style and Register 
/Език и стил/ 

25 0 25 0 65 90 3 и 

  Избираеми дисциплини 

6.  
Избираема дисциплина 1 

(лингвистична) 
25 25 0 0 65 90 3 и 

7.  
Избираема дисциплина 2 

(езикова) 
25 0 25 

 

0 

 

65 90 3 и 

8.  
Избираема дисциплина 3 

(лингвистична) 
25 0 25 0 65 90 3 и 

  Факултативни дисциплини 

9.  Факултативна дисциплина 1 15 15 0 0 45 60 2 и 

Общо за 1-ви семестър 250 130 120 0 650 900 30  

2-ри семестър 

  Задължителни дисциплини 

1.  
English Language Practice 

/Практически английски език/ 
45 0 45 0 75 120 4 и 

2.  
Generative Syntax 

/Генеративен синтаксис/ 
45 45 0 0 75 120 4 и 

3.  
Language and Style. Editing. 
/Език и стил. Редактиране/ 

30 0 30 0 60 90 3 и 

4.  
Research Methodologies 

/Методология на изследването/ 
30 30 0 0 60 90 3 и 

5.  
Language and the Media 

/Език и медия/ 
30 0 30 0 60 90 3 т 



6.  
Sociolinguistics 

/Социолингвистика/ 
30 30 0 0 60 90 3 и 

7.  
Corpus Linguistics 

/Корпусна лингвистика/ 
25 25 0  65 90 3 и 

  Избираеми дисциплини 

8.  
Избираема дисциплина 4 

(лингвистична) 
25 0 25  65 90 3 и 

  Факултативни дисциплини 

9.  Факултативна дисциплина 2 15 15 0  45 60 2 и 

10.  Факултативна дисциплина 3 15 15 0  45 60 2 и 

Общо за 2-ри семестър 285 160 125  615 900 30  

 

Общо за целия курс на обучение: 535 290 245 0 1265 1800 60  

Форма на дипломиране: 
Писмен държавен изпит или 
Защита на дипломна работа 

      15  

Общ брой кредити: 75 

 

Правила за изпитите, оценяване и поставяне на оценки 

Формите на оценяване са по преценка на преподавателя в съответната 
дисциплина и могат да включват:  

- текуща оценка 

- курсов проект 

- изпит 

Изисквания за завършване 

Писмен държавен изпит по специалността или разработване и защита на 
дипломна работа. 

Форми на обучение 

редовно 

Ръководител програма  

Ас. Веселина Койнакова  

veskoj@uni-plovdiv.bg 
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