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014 Середня освіта
Спеціалізація: Мова і література
(англійська)
Конкурсні предмети:

українська мова і література

історія України

іноземна мова: англійська, німецька,
французька, російська

035 Філологія
Спеціалізація: Германські мови та література (переклад включно)
Конкурсні предмети:
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Бакалавр середньої освіти,
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світової літератури, бакалавр
з філології, перекладач
може обіймати такі посади:
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у галузі освіти: вчитель, викладач іноземної мови та літератури, педагог-організатор, репетитор,
тренер (проведення переговорів, публічні виступи), методист;
у галузі науки: співробітник наукової установи,
науковий діяч;
у галузі управління: секретар-референт, офісменеджер, завідувач відділу перекладу, керівник навчального закладу, фахівець зі зв’язків
з громадськістю та пресою;
у галузі ЗМІ та реклами: лінгвіст-інфоматикпрактик, журналіст, репортер, редактор перекладів, головний редактор, коректор, інже-перекладач, копірайтер, співробітник підрозділу з реклами;
у галузі IT та Інтернет: перекладач, технічний
письменник, технічний редактор, контентменеджер, сео-спеціаліст;
у галузі культури: гід-перекладач, співробітник
музею, бібліотеки, архівної установи, відділу
культури.
Він має академічні права продовжити філологічну освіту за ступенем магістр, доктор філософії
або обрати додатковий чи інший напрям цих
освітніх ступенів в Ізмаїльському державному
гуманітарному університеті та інших вищих навчальних закладах України та Європи.
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Студент має можливість з ІІ курсу обрати другу спеціальність: психологія, інформатика,
дошкільна освіта, соціальна робота, друга іноземна мова.
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