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О  Б  Я  В  A 

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

гр. София 1000, бул. „Княз Дондуков” № 2А, www.mon.bg 

 

На основание чл. 4, чл. 5 и чл. 7 от Постановление № 44 на Министерския съвет от 

2019 година за осигуряване на преподаватели по български език и литература в 

чуждестранни висши училища  

 

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР 

на преподаватели по български език и литература за академичната  

2022/2023 година в следните чуждестранни висши училища: 

 

 

Висше училище 

     

 Държава, населено място   

1. Познански университет „Адам Мицкевич“ Познан, Полша 

2. Университет „Екс-Марсилия“ Марсилия, Франция 

3. Университет „Ла Спиенца“  Италия, Рим 

4. Люблянски университет  Словения, Любляна 

5. Хумболт университет  
Берлин, Федерална Република 

Германия  

6. Пекински университет за чужди езици Пекин, Китай 

7. Еревански държавен университет по 

лингвистика и социални науки „В. Брюсов“ 

Ереван, Армения 

I. Изисквания към кандидатите 

I.1. Минимални изисквания, предвидени в Постановление № 44 на Министерския 

съвет от 2019 г. за осигуряване на преподаватели по български език и литература в 

чуждестранни висши училища: 

1.1. Да заемат към момента на кандидатстването академична длъжност по трудово 

правоотношение в държавно висше училище в България или в научен институт с акредитация 

в професионално направление „Филология“ от област на висшето образование „Хуманитарни 

науки“ и сключено споразумение с Министерството на образованието и науката: 

1.1.1.   Великотърновски университет  “Св. св. Кирил и Методий” 

1.1.2. Пловдивски университет  “Паисий Хилендарски” 

1.1.3. Софийски университет  “Св. Климент Охридски” 

1.1.4. Шуменски университет “Епископ Константин Преславски” 
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1.1.5. Югозападен университет  “Неофит Рилски” 

1.1.6. Институт за български език „Професор Любомир Андрейчин“ към Българската 

академия на науките 

1.1.7. Институт по литература към Българската академия на науките 

1.2. Да имат най-малко образователно-квалификационна степен „магистър“ в 

професионално направление „Филология“ от област на висшето образование „Хуманитарни 

науки“. 

1.3. Да имат най-малко три години преподавателски стаж (през последните пет години) 

във висше училище. 

1.4. Да владеят английски, френски, немски или езика на страната, в която ще бъдат 

командировани, на ниво минимум B2 от Общоевропейската референтна езикова рамка. 

 

I.2. Изисквания към кандидатите, заявени от чуждестранните висши училища:  

 

1.     Познански университет „Адам Мицкевич“ 

− Образование – магистър по славянска или полска филология; 

− Висока езикова компетентност (владеене на български език като майчин и добро 

владеене на полски език; 

− Професионален опит в областта на преподаването на български език като чужд и 

в областта на обучението по теория и практика а превода; 

− Висока организационна активност в областта на популяризирането на 

българската култура;  

− Добро познаване на съвременните културни реалии в България;    

− Висока компетентност в областта на теорията и практиката на превода. 

  

2. Университет „Екс-Марсилия“  

− Образование – минимално изискване за магистърска степен; 

− Знания и компетентности:  

✓ опит в преподаването на български език като чужд, включително за 

начинаещи; 

✓ задължително владеене на френски език като език на преподаване.  

  

3. Университет „Ла Спиенца“ 

− Образование – магистърска степен в областта на хуманитарните науки, за 

предпочитане свързана с български език и литература; 
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− Майчин език български; 

− Добро познаване на италиански език; 

− Предоставяне на документи, удостоверяващи квалификацията и уменията за 

преподавателска дейност по български език, култура и литература – ще бъдат взимани 

под внимание и публикации, свързани с преподаването на същите.  

 

Информация за заетостта на преподавателя – лекционна натовареност и курсове –  

12 ч. на седмица за всички нива на обучение (бакалавърска и магистърска степен). 

 

4. Люблянски университет 

− Образование – висше университетско образование със славистичен профил или 

образование магистърска степен (2-ра степен по Болонската система) със славистичен 

профил; или научна магистърска степен (предходна) със славистичен профил, или 

научна докторска степен (предходна) в областта на славистиката, или научна докторска 

степен (3-та степен по Болонската система) със съответния профил. 

Кандидатът трябва да удовлетворява условията за хабилитиране (университетско 

образование със съответния профил.  

− 3 години съответна педагогическа практика и поне 3 месеца непрекъсната 

специализирана, респ. педагогическа работа в езиковата среда на езиците в областта на 

хабилитирането;  

− съответна библиография в областта, в която се хабилитира. Повече информация на 

www.ff.uni-lj.si/fakulteta/habilitacije.) 

Кандидатът трябва да притежава съответните функционални познания: 

− специализирана и езиково дидактическа квалифицираност;  

− реторични умения;  

− усет за обвързване и приложение на теоретичното и методологическото съдържание; 

− усет за организирането на собствената работа и дейността на сътрудниците. 

Професионален опит 

– три години съответна педагогическа практика и поне три месеца дейност в 

съответната езикова среда. 

 

Информация за заетостта на преподавателя и преподаваните дисциплини: 

Предвидена педагогическа натовареност в Катедра „Славистика” в рамките на учебната 

специалност „Южнославянски студии” през 2022/2023 г.: 
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Задължителни дисциплини: 

− „Български език, общество и култура” (60 часа); специалност „Южнославянски 

студии”, 1-ва степен (бакалавърска); 

− „Южнославянски езици 2” (30 часа), специалност „Южнославянски студии”, 2-ра 

степен (магистърска); 

Избираеми дисциплини: 

− „Южнославянски общества и култури 3: България” (30 часа), специалност 

„Южнославянски студии”, 1-ва степен (бакалавърска); 

− „Лекторат по славянски език II/ Български език 1-2” (60 часа), специалност 

„Сравнително славянско езикознание”, 1-ва и 2-ра степен; 

− „Лекторат по славянски език II/ Български език 3-4” (60 часа), специалност 

„Сравнително славянско езикознание”, 1-ва и 2-ра степен; 

− „Лекторат по славянски език II/ Български език 4-5” (60 часа), специалност 

„Сравнително славянско езикознание”, 1-ва и 2-ра степен; 

Международна дисциплина: 

− „Практически курс по съвременен славянски език II: Български език 1-2”/Practical 

Course in a Modern Slavonic Language II: Bulgarian 1-2 (60 часа). 

 

5. Хумболт университет 

− образователна степен „магистър“ и професионален опит от поне три години 

преподавателска дейност във висше учебно заведение, по възможност в областта на 

лингвистиката; 

− Желателно е преподавателят да владее добре немски и английски език, тъй като има много 

нови студенти от Западните Балкани, които не говорят немски език. 

 

Информация за заетостта на преподавателя и преподаваните дисциплини: 

лекционната натовареност ще бъде между 14 и 16 часа на седмица на семестър (30 

седмици в годината), по езикова практика по български език (от ниво А1 до В2) и 

факултативно по българска лингвистика или българско странознание за студенти, 

обучаващи се за бакалавърска или магистърска степен; 

 

6. Пекински университет за чужди езици 

− Образование – специалност „Български език и литература“, докторска степен,  

преподавателска и изследователска дейност понастоящем; 



5 
 

− Възраст под 55 години и добро здраве (в случай че кандидатът има работен опит в Китай, 

изискването за възраст може да бъде преразгледано). 

 

Информация за заетостта на преподавателя и преподаваните дисциплини: 

преподаване в специалност „Българистика“ на студенти от бакалавърска и магистърска степен, 

както и на студенти от други специалности, които са посочили български език като избираем 

предмет; кандидатът трябва да може да се включи в работата по разработването и 

изследването на материалите за преподаване по български език в университета. 

 

7. Еревански държавен университет по лингвистика и социални науки „В. Брюсов“ 

 

− Ползване на английски или руски език на ниво B2/C1 от Общоевропейската референтна 

езикова рамка. 

 

    II. Начин на провеждане на процедурата за подбор: 

1. Кандидатите подават заявление и формуляр за участие в процедурата за подбор и 

прилагат необходимите документи, посочени в обявата – във висшите училища или научен 

институт по т. 1.1. 

2. Ректорът на съответното висше училище или директорът на научния институт 

представя в Министерството на образованието и науката поименен списък на кандидатите и 

подадените документи. 

3. Подборът на кандидатурите за преподаватели в чуждестранни висши училища се 

извършва от Комисия за подбор на преподаватели по български език и литература в 

чуждестранни университети, определена със заповед на министъра на образованието и 

науката. 

4. Всеки кандидат може да кандидатства за всички обявени преподавателски места. За 

всяко преподавателско място се подава отделен комплект от документи.   

5. Комисията за подбор на преподаватели по български език и литература в 

чуждестранни университети провежда интервю с допуснатите кандидати.   

6. До интервю не се допускат кандидати, които не са представили всички необходими 

документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията по 

т. I за съответното чуждестранно висше училище. 

7. Кандидатите се уведомяват по електронна поща за датата, часа на започване и мястото 

на провеждане на интервюто в Министерството на образованието и науката.  
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8. Интервюто се провежда по график, който се обявява в деня на провеждането – от 

председателя на Комисията за подбор по т. II. 3. 

9. В заседанията на Комисията за подбор може да участват представители на съответното 

чуждестранно висше училище или на дипломатическото представителство на държавата при 

проявен интерес от тяхна страна. 

10. Избраният от Комисията кандидат се одобрява от съответното чуждестранно висше 

училище.  

 

III. Необходими документи за участие в процедурата за подбор 

1. Заявление и формуляр по образец, приложени към настоящата обява, до ректора на 

съответното висше училище или директора на научен институт по т. I.1. за участие в 

процедурата; 

2. Автобиография; 

3. Мотивационно писмо; 

4. Копие на документ за придобито висше образование, научна степен и/или академична 

длъжност; 

5. Списък с научните трудове и публикации (ако е приложимо);  

6. Копие от трудова и/или осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ 

изискуемия стаж; 

7. Копие на документ, удостоверяващ владеенето на чужд език; 

8. Други документи по преценка на кандидата (описват се). 

IV. Срок и място за подаване на документите 

Документите се подават в срок до 9 септември 2022 г. (петък) в държавното висше 

училище или научния институт, в което кандидатът заема длъжност по трудово 

правоотношение към момента на кандидатстване: 

1. Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”;   

2. Пловдивски университет  “Паисий Хилендарски“;  

3. Софийски университет  “Св. Климент Охридски”; 

4. Шуменски университет “Епископ Константин Преславски“;  

5. Югозападен университет  “Неофит Рилски”; 

6. Институт за български език „Професор Любомир Андрейчин“ към Българската 

академия на науките; 

7. Институт по литература към Българската академия на науките. 


