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ECTS макет на учебен план 

Факултет 

Филологически 

Професионално направление 

2.1. Филология 

Специалност 

Медиевистика и културна история 

Форма на обучение 

редовно 

Утвърден с протокол на АС 

<номер> <дата>< ректор><незадълж.: сканирано копие> 

Утвърден с протокол на <ФС 

<номер> <дата> < декан>><незадълж.: сканирано копие> 

Анотация 

Програмата е предназначена за студенти, които се интересуват от 
старобългарските, среднобългарските и новобългарските книжовни паметници 
(ръкописни, епиграфски и старопечатни), от работата с ръкописи и 
старопечатни книги, с надписи от манастирски средища и църковни комплекси, 
запазени на територията на българското езиково землище. Целта е да бъдат 
запознати магистрантите с актуалните открития в областта на средновековната 
култура -  нови артефакти, текстове, надписи.  

Обучението има комплексен и интердисциплинарен характер, като 
познанията върху средновековните текстове са основа за изграждане на 
цялостна концептуална теория за културните, обществените и историческите 
процеси на Балканите.   

Традиционните медиевистични подходи за работа със средновековните 
извори се съчетават умело с модерните технологии за електронна обработка и 
експониране на древните писмени паметници. 
           Обучението завършва със защита на дипломна работа. 

Професионална квалификация  

Магистър филолог 

Равнище на квалификация 

ОКС „магистър“ 

Специфични изисквания за достъп (прием) 

 Изисква се:  

 Образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по Филология 
или по Педагогика на обучението по... 



 Минимален успех от дипломата и от държавните зрелостни изпити за 
ОКС „бакалавър“ и за ОКС „магистър“ – „Добър“. 

 Кандидатите за места, субсидирани от държавата, се явяват на 
приемен изпит. Приемният изпит се провежда като събеседване с 
въпроси, изясняващи мотивацията и досегашния научен опит на 
кандидата, както и знанията му в областта на историческата 
лингвистика. Класирането се извършва въз основа на бал, образуван от 
сумата от оценката от конкурсния изпит и оценката от дипломата за 
висше образование.  

 

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.  

Профил на програмата (специалността) 

Програмата се осъществява в 2 основни модула: 

Основните тематични направления за завършване на базовия модул А 
включват в рамките на 30 кредита: 

 придобиване на фундаментални познания в областта на славянската 
палеография и кодикология, върху първите славянски текстове на 
църковното право, върху епиграфските писмени паметници с кирилско 
и глаголическо писмо, запазени на Балканите; 

 избираемите дисциплини, предлагани в този модул, допринасят за 
обогатяване на културноисторическите сведения относно молитвените 
практики и ритуали, които са били неотделима част от ежедневието на 
средновековния човек, както и относно византийското културно 
наследство по нашите земи. 

Oбучението през специализиращия модул Б, в който се получават 30 
кредита, за различните направления: 

     ♦ дава знания и умения на магистрантите да работят със 
средновековните извори за човешкото тяло в контекста на православната 
култура, за историко-синтактичните процеси в развоя на книжовния ни 
език, като традиционните медиевистични подходи се съчетават с 
модерните технологии; предвидени са курсове по специализирани научни 
дисциплини, които въвеждат студентите в практиките на електронна 
обработка и експонация на средновековните писмени паметници; 

      ♦ избираемите дисциплини, предлагани в този модул, създават 
трайни познания върху славянските преводи на Стария Завет, върху 
изворите за българската средновековна дипломатика, а също така 
предлагат практикум (теренно обучение) в конкретни библиотечни и 
манастирски средища.  



 

Основни резултати от обучението 

Квалификацията, получена в тази магистърска програма, може да бъде 
отправна точка за бъдещи научни изследвания, да бъде приложена в 
научноизследователски проекти, в професии, посветени на разбирането и 
представянето на българското средновековно историко-лингвистично 
наследство в съвременното общество – културна журналистика, 
организиране на културни събития и фестивали, библиотечно и музейно 
дело.   

След завършване на базовия модул студентите придобиват следната 
квалификация: 

 притежават и демонстрират знания и разбиране на материята в 
областта на медиевистичното културноисторическо наследство, 
надграждащи базовите знания от ОКС „бакалавър“.  

 могат да прилагат придобитите знания и умения; 

 способност да идентифицират и използват многовековното книжовно и 
епиграфско ръкописно и старопечатно наследство, създадено в 
българските земи през голям хронологичен период от 11 века;  

 притежават възможности да продължат обучението си с известна 
степен на самостоятелност, да участват в докторски програми от 
същото или аналогично направление. 

Професионален профил на завършилите с примери 

В специалност „Медиевистика и културна история” се подготвят 
специалисти медиевисти с насоченост в конкретното направление, 
получават възможност да участват в различни форми на продължаващо 
обучение през целия живот според законодателството и програмите на 
Европейската общност. 

Възможности за продължаване на обучението 

В докторски програми към професионални направления 2.1. Филология 
(История на българския език),  2.1. Филология (Български език). 

Диаграма на структурата на курсовете с кредити 

Легенда 

Аудиторни часове в семестъра/триместъра: АО – общ брой, от тях Л – за 
лекции; С – за семинарни (упражнения); Лб – за практикуми (лабораторни 
упражнения) и други часове (Кл – за колоквиуми, Х – за хоспетиране и пр.). 

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

К – ECTS кредити; Фи – форма на изпитване (със стойности И – изпит, Т – 
текуща оценка. З – заверка, П – продължава следващ семестър/триместър) 

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



№ 
Код по 

ECTS 
Учебен курс/дисциплина 

Аудиторни Извънаудит. 

К Фи 
АО Л С Лб 

К

л 
Х ИО Сп ... 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1-ви семестър 

1.  
Южнославянска 

палеография 
30 30 0 0 0 0 90 120  5 и 

2.  

История на книгата 

 

30 30 0 0 0 0 90 120  5 и 

3.  

Първите славянски текстове 
на църковното право в 
контекста на 
старобългарския език, 
книжнина и култура 

 

30 30 0 0 0 0 90 120  5 и 

4.   
Средновековна българска 

епиграфика 
30 30 0 0 0 0 90 120  5 и 

5.   
Средновековната българска 

култура  
30 30 0 0 0 0 90 120  5 и 

6.   

Избираема дисциплина 1: 

Паметници на българското 

средновековно книжовно 

наследство  

Молитвата в живота на 

средновековния човек 

Византийското културно 

наследство на Балканите 

30 30 0 0 0 0 90 120  5 т.о. 

Общо за 1-ви семестър 180 180 0 0 0 0 540 720  30 

 

 

 

2-ри семестър 

1

1

.

1

1 

1. 

Философия на науката и 

изследвания на 

старобългарския език 

30 30 0 0 0 0 90 120  5 и 

2.  Мисленето на 30 30 0 0 0 0 90 120  5 и 



средновековния човек в 

структурата на неговата реч 

3.  

Българската дамаскинска 

книжнина – мост между 

Средновековието и Новото 

време 

30 30 0 0 0 0 90 120  5 и 

4.  

Култовете към славянските 

светци в средновековната 

южнославянска книжнина 

30 30 0 0 0 0 90 120  5 и 

5.  
Човешкото тяло в контекста 

на православната култура  
30 30 0 0 0 0 90 120  5 и 

6.   

Избираема дисциплина 2:  

Славянските преводи на 

Стария Завет 

Средновековна българска 

дипломатика. Юридически 

извори 

Кодикология. 

Средновековната книга като 

материя и идея (Обучение 

in situ) 

30 30 0 0 0 0 90 120  5 т.о. 

Общо за 2-ри семестър 180 180 0 0 0 0 540  720  30  

            

 

 

Общо за целия курс на обучение: 360 360 0 0 0 0 1080 1440  60  

Форма на дипломиране: 
Защита на дипломна работа 

         15  

Общ брой кредити:                                                             75 

 

Правила за изпитите, оценяване и поставяне на оценки 

По време на обучението по различните дисциплини се задават курсови 
работи или курсови проекти по преценка на преподавателя; в края на 
обучението се провеждат писмени изпити. 

Изисквания за завършване 

Дипломиране с разработване и защита на дипломна работа. 

Форми на обучение 



редовно 

Директор на програма или еквивалентен отговорник  

Доц. д-р Христина Тончева 

hrtoncheva@gmail.com 

mailto:hrtoncheva@gmail.com

