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 Специалността „Социална антропология“ е университетска. Тя се вписва в успешно акредитираното научно 
направление „Социология, антропология и науки за културата“. Програмата е разработена в съответствие с изиск-
ванията за акредитация и има за задача да даде по-широки теоретични и практически познания. 
 Учебните дисциплини почиват на разбирането за важността на проблемите, отнасящи се до социалната 
организация на човешките групи, социални мрежи и социална йерархия, социализация и образование, отно-
шения между половете. Основни въпроси за нея са политическата, икономическата, правовата, техническата 
основа на обществото и тяхната роля в изграждането на социоантропологичната действителност, моделите за 
производство, разпределение и потребление, промените във функционирането на съвременната родствена и 
семейна структура, комуникацията, изследвана във връзка с действия, практики и исторически контекст, в кой-
то са вградени, моделите на социалност и логиката на социално поведение. 
 Поради това социалните антрополози стават добри специалисти, занимаващи се с анализ на обществени-
те проблеми. Те могат да прилагат своите знания и в областта на социокултурната медиация, която е алтер-
нативен метод за разрешаване на проблеми чрез диалог, изисква нов тип експерти и налага професията на 
медиатора. Бакалавърската програма е в съответствие с европейските стандарти във висшето образование 
по етнология и антропология и дава възможности за участие в програми за обмен на студенти в европейски 
университети. 
 Завършилите, при избран съответен специализиращ модул, могат да получат също и квалификацията 
„експерт и посредник в областта на образованието (здравеопазването) маргиналните групи/наказателните 
институции“. 
 Придобилите бакалавърска степен могат да работят в сферата на образованието и медицината, в общинс-
ки администрации и в средства за информация; в държавни, частни и неправителствени структури; в областта 
на научните изследвания и приложните проекти. Получилите бакалавърска степен имат право да продължат 
своето образование в магистърските програми. 

 


