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СПЕЦИАЛНОСТИ

В Пловдивския университет Филологическият факул- 
тет е най-големият сред деветте факултета. В 
него се обучават 2500 студенти по 23 специалности 
в бакалавърска степен, 28 магистърски програми и 2 
специализации.

Филологическият факултет реализира своите цели:
• Да отстоява факта, че българският език,
книжовност и култура имат многовековно
присъствие върху картата на Европа и света и са
основен елемент на идентичността.
• Да прокара мост между старите и новите
представи за мястото и ролята на езиците,
литературите и културите за запазване на

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ
ФАКУЛТЕТ

КАТЕДРИ ЦЕНТРОВЕ

хуманитарната идея като основна платформа за 
споделяне на идентичности в глобализиращия се 
съвременен свят.

Към Факултета функционират 10 специализирани 
библиотеки, центрове, лаборатории и кабинети. 
Студентите имат достъп до: Библиотека по ново- 
гръцки език и култура, Славистична библиотека, 
Библиотека по западни езици, American corner 
(Американска библиотека и семинар), Лаборатория 
за изследване на българския език, Лаборатория за 
комуникативни компетентности и образователни 
услуги.

БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА И ТЕОРИЯ НА ЛИТЕРАТУРАТА

ИСТОРИЯ НА ЛИТЕРАТУРАТА И СРАВНИТЕЛНОТО 

ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

ОБЩО ЕЗИКОЗНАНИЕ И ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК

РУСКА ФИЛОЛОГИЯ

СЛАВИСТИКА

АНГЛИЙСКА ФИЛОЛОГИЯ 

РОМАНИСТИКА И ГЕРМАНИСТИКА

Бъл гар ска фи ло ло гия
Сла вистика - полски език, чешки език, сръбски
и хърватски език
Ан глий ска фи ло ло гия
Ру ска фи ло ло гия
Френска филология
Бал ка ни сти ка
При лож на лин гви сти ка
Лин гви сти ка с ин фор ма цион ни тех но ло гии
Лингвистика с маркетинг
Лингвистика с бизнес администрация
Бъл гар ски език и ис то рия
Български език и гражданско образование
Бъл гар ски език и ан глий ски език
Български език и френски език
Български език и немски език
Бъл гар ски език и италиански език
Бъл гар ски език и ру ски език
Бъл гар ски език и ис пан ски език
Бъл гар ски език и но во гръ цки език
Бъл гар ски език и тур ски език
Бъл гар ски език и китайски език
Български език и корейски език
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СРОК НА ОБУЧЕНИЕ

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

8 СЕМЕСТЪРА (4 ГОДИНИ)

ОКС БАКАЛАВЪР

СЛАВИСТИКА

БАЛКАНИСТИКА

10 СЕМЕСТЪРА (5 ГОДИНИ)

ОКС МАГИСТЪР
РЕДОВНА/ЗАДОЧНА

ЦЕНТЪР ЗА ЕЗИЦИ И МЕЖДУКУЛТУРНА КОМУНИКАЦИЯ

ЦЕНТЪР ЗА РУСКИ ЕЗИК И КУЛТУРА

ЦЕНТЪР ЗА ТУРСКИ ЕЗИК И КУЛТУРА

КЛАСНА СТАЯ „КОНФУЦИЙ“

ЗА ФАКУЛТЕТА

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” 
гр. Пловдив 4000, ул. „Цар Асен“ 24

КАНДИДАТСТУДЕНТСКА ИНФОРМАЦИЯ: 
тел. +359 32 625 000; +359 32 635 049
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