Специалност Руска филология и туризъм
Образователно-квалификационна степен: Бакалавър
Форма на обучение: редовна
Продължителност на обучението: 4 години (8 семестъра)
Семестриална такса: 300 лева (Държ.поръчка); 1131,60 лева (Пл.об.)
Студентите в тази специалност получават познания в областта на съвременния руски
език, на историята на руската литература и култура, на теорията на превода и интеркултурната
комуникация и в областта на туризма.
В рамките на бакалавърската степен студентите могат да се обучават и за придобиване
на педагогическа правоспособност.
Конкурсни изпити и матури, с които
се кандидатства за специалността
По избор:
 тест по бълг. език и литература
 матура по бълг. език и литература
 тест по чужд език (английски, немски или
руски)
 матура по чужд език
 тест по география
 матура по география и икономика

Оценки от дипломата
за средно образование
По избор:
 български език и литература
 чужд език
 география и икономика

Балът за класиране в специалността се образува като сума от:
 утроената оценка от конкурсен изпит или матура;
 оценката от дипломата за средно образование.
Завършилите специалността получават професионална квалификация филолог,
екскурзовод, аниматор, специалист в областта на гостоприемството, учител по
руски език и литература и/или учител по туризъм (за придобилите педагогическа
правоспособност).
Сред професиите и длъжностите, в които дипломиралите се по специалността могат да
реализират своите знания и умения са:
 преводачи и редактори в преводачески фирми, в издателства на научна и художествена
литература, в административния апарат у нас и в чужбина, в електронни и печатни медии
и др.; експерти по чужд език и интеркултурна комуникация в научни, културни,
образователни и други институции;
 преподаватели по чужд език във висши училища;
 екскурзоводи, аниматори, специалисти по гостоприемство с руски език в национални,
международни и местни туристически организации, в държавни и частни фирми,
туроператорски, турагентски и транспортни предприятия, свързани с туризма и други
туристически обекти;
 учители по руски език и литература и преподаватели в детски школи, в езикови школи, в
центрове за работа с деца, в специализирани училища/паралелки с интензивно
чуждоезиково обучение (след придобита педагогическа правоспособност);
 учители по туризъм в специализирани училища/паралелки с насоченост към сферата на
туризма (след придобита педагогическа правоспособност);
 административно ръководители и експерти в сферата на образованието и туризма.
Дипломиралите се по специалността могат да продължат образованието си в
магистърските програми: Езиково обслужване на туризма и бизнеса, Лингвистика и
превод, Културно-историческо наследство и туризъм, Регионално развитие и
туризъм, както и в други магистърски програми на Шуменския университет.

