Балообразуване
6 х И1
И1:КСИ (Английски език) или
ДЗИ (Английски език), или
МИ (Английски език), или
ОС (Английски език), или
СО (среден успех от легализирана диплома за средно образование от Англия или
САЩ)
ЛЕГЕНДА
Р – редовно обучение; З – задочно обучение;
КСИ – кандидатстудентски изпит; И1 – изпит;
ДЗИ,– държавен зрелостен изпит;
СО – среден успех от дипломата за средно образование;
ОС – олимпиади, организирани от МОН, или национални и регионални състезания,
признавани от съответния факултет.
Забележка: Оценки от ДЗИ, оценки от диплома за средно образование и среден успех се
признават и от легализирани от МОН дипломи за средно образование, издадени в други
държави.

Анотация
Бакалавърската специалност „Английски език и културно наследство“ е
интердисциплинарна и е съвместен проект на Философско-историческия факултет и
Филологическия факултет. Дисциплина е разработена с професионалисти в съответните
области, както и с работодатели. Учебният план включва два равномерно разпределени
блока, които са във връзка помежду си. Единият е фокусиран върху подготовката по
английски език, а другият – върху натрупването на знания и умения в сферата на
културното наследство. Дисциплините в двата блока са предвидени така, че да осигурят
на студентите едно стабилно хуманитарно образование, така необходимо за работа в
културния сектор. Не по-малко важни са и методическите и педагогически дисциплини,
осигуряващи правото на завършилите специалността да получат квалификация „учител
по английски език“ и „музеен педагог“. Освен задължителните дисциплини, предвидено
е и изучаване на избираеми и факултативни дисциплини, даващи възможност на

студентите да задълбочат знанията си по интересуващи ги проблеми. Характерна
особеност на учебния план е практическата насоченост на обучението, осигурено чрез
организирани практикуми, които са гаранция за прилагане на теоретичните знания в
реална работна среда и превръщането им в практически умения и компетенции.
Реализация
Завършилите студенти могат да се реализират в сферата на средното и висшето
образование, национални и международни културни институции, българската и
европейската администрация, неправителствени организации, частни фирми и други
като:










учители по английски език в основните и средните училища;
преводачи;
редактори в медии;
създатели на съдържание за дигитални медии;
уредници в културни институции с различен ранг и профил;
музейни педагози;
разработчици и реализатори на културни продукти и маршрути;
интерпретатори на културното наследство;
обучителни в сферата на културното наследство.

Завършилите бакалавърска програма „Английски език и културно наследство“ могат да
продължат обучението си в магистърски програми към професионалните направления
2.1. Филология, 3.1. Социология, антропология и науки за културата и 1.3. Педагогика
на обучението по...,, а също и в специалности и допълнителни квалификации от други
направления, ако това е предвидено в техните изисквания за прием.

