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Форма на обучението: редовно 

Продължителност на обучението: 8 семестъра 

Прием: Приемът се осъществява съгласно условията, споменати в  

кандидатстудентския справочник на СУ: www.uni-sofia.bg/index.php/bul/priem 

ЗЗаа  ссппееццииааллннооссттттаа  

Създадена през 1992 г., бакалавърската програма на специалност 

„Новогръцка филология“ към Катедрата по класическа филология на 

Факултета по класически и нови филологии в СУ „Св. Климент Охридски” е 

единствената в страната, която предоставя пълен цикъл на обучение по 

новогръцки език, литература и култура. Програмата е уникална и с това, че 

обвързва неоелинистиката с историческите ѝ корени, като я поставя в контекста 

на античното и средновековното езиково, литературно и културно гръцко 

наследство. 

Студентите получават възможност да добавят към досегашната си 

чуждоезикова компетентност езика с най-продължителната писмена традиция в 

Европа и да го превърнат в ключ за придобиване на лингвистични, литературни, 

културни, исторически и преводачески компетенции, които ги правят способни да 

осъществяват междукултурно посредничество и да интерпретират пълноценно 

принадлежността на България и Балканите към изучаваната традиция. 

Специалността разполага с най-богатата сбирка от книги на новогръцки 

език в България. Библиотечният фонд съдържа над 7000 тома в следните области: 

новогръцко и общо езикознание, история и критика на новогръцката литература, 

история на Гърция и Балканите от Античността до наши дни, съвременна гръцка 

художествена проза и поезия, странознание, речници, енциклопедии, учебни 

помагала и др. 

Специалност „Новогръцка филология“ се радва и на сътрудничество с 

фондация „Александрос С. Онасис“ [http://www.onassis.org/], която 

спонсорира определени дейности и проекти в рамките на бакалавърската  и 

магистърската програма, а именно: финансова подкрепа за отличните студенти, 

оборудване на мултимедийна учебна зала, закупуване на нови книги за 

ННооввооггрръъццккаа   ффииллооллооггиияя   

образователно-квалификационна степен „бакалавър“ 
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библиотеката на специалността, учебни екскурзии в Гърция, постоянен семинар 

по гръцки език и култура, в рамките на който гостуват изтъкнати специалисти в 

областта на новогръцките изследвания от страната и чужбина и се осъществяват 

различни студентски проекти и културни прояви, актуализиране на учебните 

програми, научна дейност и повишаване на професионалната квалификация на 

преподавателския състав. 

ООббууччееннииее  

Преподаването по новогръцки език започва с интензивен курс от равнище 

за начинаещи и е съобразено с актуалните тенденции в чуждоезиковото 

обучение. Учебната програма на бакалавърската степен включва задължителни и 

избираеми дисциплини с теоретична и практическа насоченост, покриващи 

различни аспекти и исторически периоди в развитието на гръцкия език и култура. 

Студентите имат възможност да посещават и избираеми дисциплини, предлагани 

в учебните планове на други специалности и факултети. Активното участие в 

учебния процес, в извънучебните образователни и културни инициативи на 

специалност „Новогръцка филология“, в летните езикови курсове на водещите 

гръцки университети и в студентските мобилности по програма „Еразъм+“ 

гарантира личностно и професионално развитие, което всеки работодател цени и 

което е добро начало за всяка кариера. 

ППррооффеессииооннааллннии  ккооммппееттееннттннооссттии  ии  ррееааллииззаацциияя  

Успешно завършилите бакалавърската програма на специалност 

„Новогръцка филология“ студенти получават ниво на езикова компетентност B2 – 

С1 според Общата европейската референтна рамка за езиците и боравят умело с 

различните варианти и стилове на обществено-политическия, икономически, 

литературен и административен новогръцки език. 

Дипломантите получават професионална квалификация „филолог-

неоелинист“, а положилите успешно изпитите по дисциплините от профила за 

подготовка на учители, получават и допълнителна професионална квалификация 

„учител по новогръцки език и литература“. Бакалаврите със специалност 

„Новогръцка филология“ могат да продължат образованието си в магистърската и 

докторската степен на специалността, както и в широк кръг хуманитарни и други 

специалности. 
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Възпитаниците на специалността умеят да: събират, класифицират и 

интерпретират информация и факти от областта на новогръцкия език, литература 

и култура с цел решаване на конкретни задачи; да анализират явления и 

проблеми в по-широк обществено-хуманитарен или интердисциплинарен контекст 

и да осъществяват успешно междуезиково и междукултурно посредничество. Те 

могат да работят като тесни специалисти:  

 преподаватели по новогръцки език и литература в системата на 

средното и висшето образование, както и в езикови школи, 

 изследователи и специалисти в научноизследователски институти, 

образователни и културни институции.  

Благодарение на широкопрофилните си знания и умения бакалаврите със 

специалност „Новогръцка филология“ успешно се реализират и заемат длъжности 

и в други професионални сфери, като ръководители, експерти, консултанти и 

служители в областта на:  

 бизнеса и международните бизнес отношения;  

 превода и издателската дейност; 

 публицистиката, журналистиката и критиката; 

 туризма;   

 връзките с обществеността, рекламата и медиите;  

 дипломацията, политиката и стратегическото планиране; 

 услугите и административните дейности. 

 

Подробна информация за учебните дисциплини, преподавателите, 

дейността и проектите на специалността можете да намерите на сайта на 

„Новогръцка филология“: http://ngf-bg.com/ 
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