Специалност Приложна лингвистика:
английски език и руски език
Образователно-квалификационна степен: Бакалавър
Форма на обучение: редовна
Продължителност на обучението: 4 години (8 семестъра)
Студентите получават познания в областта на съвременния английски език, англоезичната литература и култура, съвременния руски език, литература и култура, в областта на теорията на превода и интеркултурната комуникация.
В рамките на бакалавърската степен студентите могат да се обучават и за
придобиване на педагогическа правоспособност.
Конкурсни изпити и матури, с които
Оценки от дипломата
се кандидатства за специалността
за средно образование
По избор:
По избор:
 български език и литература
 тест по английски език
 чужд език.
 матура по английски език
 тест по руски език
 матура по руски език
 международни сертификати (IELTS,
TOEFL, FCE, CAE)
 класиране на втори кръг на състезание
или олимпиада по английски език
 сертификати за владеене на английски
език на ниво А2, В1, В2, C1, C2
Балът за класиране в специалността се образува като сума от:
 утроената оценка от конкурсен изпит, матура или сертификат;
 оценката от дипломата за средно образование.
Завършилите специалността получават професионалната квалификация филолог, преводач. Придобилите педагогическа правоспособност получават и професионална квалификация учител по английски език и литература и/или учител по руски
език и литература.
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, в местни, национални и международни правителствени
и неправителствени организации;
 екскурзоводи и преводачи в областта на туризма;
 маркетинг мениджъри в социалните мрежи;
 копирайтъри в рекламата и уеб разработчици;
 редактори или преводачи на свободна практика;
 специалисти по връзки с обществеността;
 учители по английски език и литература и по руски език и литература и преподаватели в езикови школи, в детски школи и центрове за работа с деца (ако са придобили педагогическа правоспособност).
Дипломиралите се по специалността могат да продължат образованието си в магистърските програми Езиково обслужване на туризма и бизнеса, Лингвистика и
превод, Чуждоезиково обучение (английски език), както и в други магистърски
програми на Шуменския университет.

