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ФИЛОСОФСКО-ИСТОРИЧЕСКИ  
ФАКУЛТЕТ 

 
 
Философско-историческият факултет на Пловдивския университет 

„Паисий Хилендарски“ ще осъществи прием за учебната 2015/2016 го-
дина по 18 магистърски програми: 

„Етнология. Общности, идентичности, култура“ 
„Културен туризъм и културно проектиране“ 
„Управление на културното наследство“ 
„Управление на иновациите и изследователската дейност“ 
„Общество и право“ 
„История и цивилизации на Стария и Новия свят“ 
„Българската история в балканския и европейския контекст“  
„Дипломация и международни отношения“ 
„Архивистика и документалистика. Защита на информацията“  
„Сигурност в публичния и частния сектор. Държавни институ-

ции и традиции“ 
„Медии, общество, култура (журналистика, реклама, PR)“ 
„Социоанализа и междучовешки отношения“ 
„Социална медиация и комуникация“ 
„Туризъм и културно наследство на Балканите“ (изнесено обу-

чение във Филиала на Пловдивския университет „Любен Караве-
лов“, гр. Кърджали) 

„Културен мениджмънт“ 
„Археология и археологическо културно наследство“ 
„Биополитика и обществено здраве“ 
„Гражданско образование и обществени и хуманитарни науки“ 

Документи за кандидатстване се приемат от 14 септември до 16 
октомври 2015 г. в стая 208 на Ректората на Пловдивския университет 
при инспектор Нели Чиликова, тел. 032/261-358, chilikova@uni-
plovdiv.bg. За магистърските програми, обучението по които се про-
вежда във филиалa на университета в гр. Кърджали, документи се по-
дават в съответния учебен отдел. 

Магистърските програми по професионалното направление Социоло-
гия, антропология и науки за културата са акредитирани с решение на На-
ционалната агенция за оценяване и акредитация с Протокол № 6/10.02.2009 
г. (изходящ номер на уведомителното писмо 375/30.03.2009 г.) със срок на 
валидност шест години. В ход е нова процедура по акредитация. 



 165 

Магистърската програма по професионалното направление Поли-
тически науки е акредитирана с решение на Националната агенция за 
оценяване и акредитация с Протокол №16/17.07.2013 г. (изходящ но-
мер на уведомителното писмо 983/26.07.2013 г.) със срок на валидност 
5 години. През 2014 г. е проведена нова акредитация. 

Магистърските програми по професионалното направление История 
и археология са акредитирани с решение на Националната агенция за оце-
няване и акредитация с Протокол № 8/17.04.2013 г. (изходящ номер на 
уведомителното писмо 682/29.05.2013 г.) със срок на валидност 5 години. 

 „ЕТНОЛОГИЯ.  
ОБЩНОСТИ, ИДЕНТИЧНОСТИ, КУЛТУРА“ 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: Социология, антропология и 
науки за културата 
ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: магистър 
ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ: етнолог, експерт в област-
та на културата и работата с общности 
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: редовна 
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО: 2 семестъра 
УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: диплома за завършена ОКС „ба-
калавър“ по специалността „Етнология“ 
ФОРМА НА ДИПЛОМИРАНЕ: защита на дипломна работа 
ТАКСИ: 
държавна поръчка – 560 лв. (по 280 лв. на семестър) 
платено обучение – 1300 лв. (по 650 лв. на семестър) 

Магистърската програма „Етнология. Общности, идентичности, 
култура“ е разработена за студенти, придобили бакалавърска степен по 
етнология, които искат да се подготвят за професии в сферата на кул-
турните взаимодействия. 

Програмата е акредитирана и има за задача да даде по-широки тео-
ретични и практически познания за общностите, идентичностите и кул-
турата. Тя дава знания и развива умения за социално диагностициране, 
за преодоляване на конфликти в обществото, за анализ на проблеми, по-
родени от културни предразсъдъци. Практическата насоченост на прог-
рамата позволява по време на обучението да се усвоят умения за самос-
тоятелно разработване на проекти в социалната и културната сфера. 
Студентите работят с държавни институции, неправителствени органи-
зации и общности за постигане на общи цели. Заедно с това се предлага 
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и обучение по чужд език по отношение на специализираната лексика, с 
което се обогатяват уменията за интеркултурна комуникация. 

Целта на обучението в магистърската програма е да задълбочи и 
профилира подготовката на завършилите ОКС „бакалавър“ по специ-
алността „Етнология“ с цел по-пълноценна реализация при работа с 
общности, културни политики и културни взаимодействия. 

Мисията на обучението отговаря на новите социални и икономи-
чески условия в страната, породени от присъединяването към Евро-
пейския съюз. То има за задача да даде по-широки теоретични и прак-
тически познания за характера на етничните и религиозните общности, 
тяхната идентичност, култура и наследство, както и взаимодействието 
им в европейски план. 

Образователната програма за магистър е базирана върху подготов-
ката в бакалавърската степен. Продължителността на обучението е два 
семестъра. 

Завършилите могат да работят в сферата на образованието и култу-
рата (общински администрации, музеи, читалища, средства за инфор-
мация); в държавни, частни и неправителствени структури; в областта 
на научните изследвания и приложните проекти. 

Дава се възможност за реализация като: 
 специалисти в учебната, научно-методическата и организационно-
управленската дейност в системата на просветата и културата; 

 специалисти в научни институти; 
 консултанти на политически организации и в обществени и кул-
турни институции; 

 специалисти по проблемите на етническите и социалните групи 
и религиозните общности; 

 специалисти в средствата за информация; 
 експерти в неправителствени организации; 
 специалисти в музеи и архиви. 
За магистърската програма има отпуснати места по държавна поръчка. 

Ръководител на програмата е доц. д-р Добринка Парушева. 

„КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ И КУЛТУРНО 
ПРОЕКТИРАНЕ“ 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: Социология, антропология и 
науки за културата 
ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: магистър 
ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ: етнолог, експерт по култу-
рен туризъм и културно проектиране 
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ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: редовна 
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО: 
2 семестъра – за завършили специалностите „Етнология“ и „Туризъм“ 
4 семестъра – за неспециалисти (бакалаври от други области на вис-
шето образование) 
УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: 
 диплома за завършена ОКС „бакалавър“/„магистър“ 
 мотивационно писмо 
 събеседване 
ФОРМА НА ДИПЛОМИРАНЕ: държавен изпит или защита на дип-
ломна работа 
ТАКСИ: 
държавна поръчка 
560 лв. – за двусеместриално обучение (по 280 лв. на семестър) 
платено обучение 
1300 лв. – за двусеместриално обучение (по 650 лв. на семестър) 
2600 лв. – за четирисеместриално обучение (по 650 лв. на семестър) 

Магистърската програма „Културен туризъм и културно проектиране“ е 
разработена за студенти, които са завършили бакалавърски програми и кои-
то искат да се подготвят за професии в сферата на туризма и културата. 

Програмата е акредитирана и има за задача да даде по-широки теоре-
тични и практически познания за културата като ресурс, за характера на 
културното наследство на България и Югоизточна Европа и неговото из-
ползване в областта на туризма и културните политики. Тя дава знания и 
обучава в умения за разработване на проекти в областта на културата и 
туризма. Практическата насоченост на програмата позволява по време на 
обучението да се усвоят умения за самостоятелно разработване на проекти 
в областта на туризма, а също и в социалната и културната сфера. Заедно с 
това се предлага и обучение по чужд език по отношение на специализира-
ната лексика, което да обогати уменията за бизнес комуникация. 

Целта на обучението в магистърската програма е да задълбочи и 
профилира подготовката на придобилите степен „бакалавър“ по специ-
алностите „Етнология“ и „Туризъм“ и/или на бакалаври от други спе-
циалности и да даде допълнителна широкопрофилна и интердисципли-
нарна подготовка в областта на етнологията с цел по-пълноценна реа-
лизация в областта на културния туризъм и културното проектиране. 

Мисията на обучението отговаря на новите социални и икономически 
условия в страната, породени от присъединяването към Европейския съюз.  

Образователната програма за магистър е базирана върху подготовката в 
бакалавърската степен. Продължителността на обучението е в зависимост 
от базисната подготовка – за завършилите специалностите „Етнология“ и 
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„Туризъм“ е два семестъра, а за бакалаврите неспециалисти (от други об-
ласти на висшето образование) е четири семестъра. Разработени са три раз-
лични учебни плана съобразно с базисната подготовка на студентите: два 
двусеместриални и един четирисеместриален. 

Характерна особеност на учебния план е включеният практически 
стаж, насочен към придобиване на практически умения и прилагане на тео-
ретичните знания в реална работна среда в сферата на културата/туризма. 
Той се провежда по избор в туристическа агенция, общинска културна инс-
титуция, туристически информационен център, частна галерия, като сту-
дентите следват своите планове за бъдеща професионална реализация. 

За магистърската програма има отпуснати места по държавна по-
ръчка и първите, класирали се по успех, оценка на мотивационното 
писмо и събеседване, ще се обучават само с такса, определена от Ми-
нистерския съвет. 

Документи за кандидатстване се приемат от 14 септември до 16 ок-
томври 2015 г. в стая 208 на Ректората на Пловдивския университет 
при инспектор Нели Чиликова, тел. 032 261 358:  

 диплома за завършена бакалавърска или магистърска програма 
със среден успех от семестриалните и държавните изпити, най-
малко „добър“; 

 мотивационно писмо; 
 електронен адрес и телефонен номер за обратна връзка. 
Събеседване – на 20.10.2015 г. в сградата на ул. „Костаки Пеев“ 21 

с начало 10 ч. 
Резултатите ще бъдат обявени на 23.10.2015 г. на сайта на Фило-

софско-историческия факултет: http://logos.uni-plovdiv.net/en/147 
Записване: от 26 до 31 октомври 2015 г. 
Ръководител на програмата е доц. д-р Красимира Кръстанова. 

„УПРАВЛЕНИЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО“ 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: Социология, антропология и 
науки за културата 
ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: магистър 
ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ: мениджър на културното 
наследство 
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: редовна 
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО: 3 семестъра 
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УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: 
 диплома за завършена ОКС „бакалавър“/„магистър“ 
 мотивационно писмо 
 събеседване 
ФОРМА НА ДИПЛОМИРАНЕ: държавен изпит или защита на дип-
ломна работа 
ТАКСА: 1950 лв. (по 650 лв. на семестър) 

Магистърската програма „Управление на културното наследство“ има 
за задача да даде по-широки теоретични и практически познания за особе-
ностите на културното наследство на България, като обръща внимание на 
неговия комплексен характер. Обучението предлага знания за основните 
видове наследство, представено по хронологичен (от предантичната и ан-
тичната епоха до периода на социализма и постсоциализма), типологичен 
(археологическо, историческо, етнографско, книжовно, художествено и 
др.) и формален признак (материално, нематериално, виртуално и пр.). 
Програмата е ориентирана към управление на културното наследство, ко-
ето предполага усвояване на компетенции за неговата институционална 
инфраструктура и правна уредба, културни политики към наследството, 
маркетинга и рекламата, но също и придобиване на умения за неговото 
опазване, социализиране и анимиране. Това дава възможност на студенти-
те да се научат да изграждат стратегии за опазване и интеграция на кул-
турното наследство както в музейна, така и в туристическа среда. 

По време на обучението студентите могат да задълбочат своите про-
фесионални компетенции, избирайки един от двата специализиращи мо-
дула – Културно наследство и музеи или Анимация на културното 
наследство. В рамките на програмата те придобиват умения за разра-
ботване на проекти в областта на културното наследство. Предлага се и 
обучение по чужд език с акцент върху специализираната лексика, с кое-
то да се обогатят комуникационните и презентационните умения. 

Продължителността на обучението е три семестъра. То дава базисна 
подготовка в областта на управлението на културното наследство и спе-
циализираща – за работа в музеи или като аниматори и екскурзоводи. 

Характерна особеност на учебния план е включеният в него практи-
чески стаж, насочен към придобиване на практически умения и прилагане 
на теоретичните знания в реална работна среда в сферата на културното 
наследство. Той се провежда по избор в музей, друга общинска или частна 
културна институция, туристически информационен център, галерия и др. 
съобразно с плановете за бъдеща професионална реализация на студентите. 

Документи за кандидатстване се приемат от 14 септември до 16 ок-
томври 2015 г. в стая 208 на Ректората на Пловдивския университет 
при инспектор Нели Чиликова, тел. 032 261 358:  
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 диплома за завършена бакалавърска или магистърска програма 
със среден успех от семестриалните и държавните изпити, най-
малко „добър“; 

 мотивационно писмо; 
 електронен адрес и телефонен номер за обратна връзка. 
Събеседване на 20.10.2015 г. в сградата на ул. „Костаки Пеев“ 21 с 

начало 10 ч. 
Резултатите ще бъдат обявени на 23.10.2015 г. на сайта на Фило-

софско-историческия факултет: http://logos.uni-plovdiv.net/en/147 
Записване: от 26 до 31 октомври 2015 г. 
Ръководител на програмата е доц. д-р Красимира Кръстанова. 

„УПРАВЛЕНИЕ НА ИНОВАЦИИТЕ  
И ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ“ 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: Социология, антропология и 
науки за културата 
ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: магистър 
ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ: мениджър на иновациите и 
изследователската дейност  
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: редовна 
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО: 3 семестъра 
УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: диплома за завършена ОКС „ба-
калавър“/„магистър“ по социални, хуманитарни, инженерни или тех-
нически науки 
ФОРМА НА ДИПЛОМИРАНЕ: защита на дипломна работа 
ТАКСИ: 
държавна поръчка – 840 лв. (по 280 лв. на семестър) 
платено обучение – 1900 лв. (I и II семестър – по 700 лв., III семестър –
500 лв.) 

Катедрата по приложна и институционална социология към Фило-
софско-историческия факултет на Пловдивския университет предлага 
магистърската програма „Управление на иновациите и изследователска-
та дейност“, която дава квалификация „мениджър на иновациите и изс-
ледователската дейност“ за работа в различни области на икономиката и 
публичната сфера. Разработена е с подкрепата на програмата „Стратеги-
ческо партньорство в областта на висшето образование“, институт „От-
ворено общество“ – София, съвместно с Икономическия институт към 
университета „Св. св. Кирил и Методий“ в Скопие – Република Македо-
ния, и Института по социология (днес ИИОЗ) при БАН. 
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В програмата могат да кандидатстват студенти с придобита образова-
телно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ от широк 
спектър дисциплини – социология, икономика и други социални и хума-
нитарни науки; естествени науки; инженерни специалности. 

Съгласно с договора за сътрудничество между Философско-истори-
ческия факултет и ИИОЗ при БАН при наличие на достатъчно кандидати 
обучение може да се провежда и в базата на Института по социология 
в София. 

Предлаганата магистърска програма дава знания за икономическите и 
социално-правните аспекти на изследователския процес в съвременните 
естествени и технически науки като основа на модерната икономика. Тя е 
разработена в съответствие с най-новите постижения на социалните изс-
ледвания на науката и технологиите (STS) като утвърдени академични 
дисциплини, преподавани в десетки западни университети. Акцентира се 
на органичната връзка между предприемаческата активност и иновациите, 
която се проявява в специфични за всяка институционална среда форми. 

В контекста на членството на България в Европейския съюз познания-
та за изискванията и нормативните разпоредби относно изследователската 
дейност и иновациите са особено важни. Програмата изгражда у студен-
тите умения да анализират иновационния процес като единство от научни 
и инженерни практики и процедури, икономически и правни норми, орга-
низационни правила. Програмата дава знания и за основните инструменти 
за управление на иновативното предприятие (предприемачески и корпора-
тивен мениджмънт, управление на проекти). 

В програмата са включени курсове на преподаватели от чужбина и 
гост-лектори в областта на иновациите, предприемачеството и социалните 
изследвания на науката и технологиите. Тя включва специален модул, в 
който практикуващи специалисти по иновации и предприемачи препода-
ват своя опит. 

Програмата дава възможност на заинтересуваните студенти да участ-
ват в изследователски проекти по време на обучението си. Обучаващите 
се студенти ползват специализираните научни фондове и бази данни към 
Катедрата по приложна и институционална социология в ПУ, Икономи-
ческия институт към Скопския университет и Института за изследване на 
обществата и знанието при БАН, както и към новоизградения Технологи-
чен център с офис за технологичен трансфер към ПУ. 

Магистърската програма „Управление на иновациите и изследовател-
ската дейност“ е изготвена според изискванията на Европейската система 
за трансфер на кредити (ECTS), като позволява трансфер на кредити от 
други специалности и висши училища. Организацията на учебния процес 
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се осъществява в гъвкави форми, позволяващи реализацията и на работе-
щи студенти. В програмата са широко застъпени семинарни занятия, 
практически стажове и други интерактивни форми на обучение, съответс-
тващи на международните стандарти за обучение в тази област. 

Магистърската програма подготвя специалисти със следните компе-
тентности: 

 експерти и мениджъри в офиси за технологичен трансфер, ино-
вационни инкубатори, технологични центрове, индустриални 
паркове и др.; 

 управление на иновациите и приложните изследвания в малките 
фирми, корпорациите и обществено финансираните организации – 
университети, изследователски центрове и др.; 

 изготвяне и управление на проекти в областта на изследванията, 
иновациите и повишаване на конкурентноспособността; 

 оценка на изследователски проекти в органите на държавната и 
местната власт; 

 консултации и оценка на иновационни проекти във финансово-
кредитни институции; 

 оценка и мониторинг на проекти, финансирани от европейски и на-
ционални фондове в тази област; 

 специалисти за работа в отдели по развитие на фирмата, развойна 
дейност и иновации, маркетинг на иновациите и др.; 

 изследователи в областта на социалните изследвания на науката и 
технологиите; 

 предоставя възможност за подготовка и продължаване на образова-
нието в образователна и научна степен „доктор“. 

Продължителността на обучението обхваща два лекционни семестъра 
и трети, предназначен за учебна практика и разработка на магистърска 
дипломна работа. Учебната практика се реализира в изследвания и инова-
ции в организация по избор: МСП, корпорация, академични институции, 
технологичен парк. Реализира се съвместно с Асоциацията на индустри-
алния капитал в България (АИКБ). 

Записването в магистърската програма е от 1 до 25 октомври и от  
1 до 25 февруари всяка година. За приетите през м. октомври има отпусна-
ти места по държавна поръчка. 

Ръководител на програмата е доц. д-р Иван Чалъков, тел. 0899 41 
75 30, tchalakov@sociology.bas.bg; tchalakov@gmail.com. 

Координатор е гл. ас. Донка Кескинова, тел. 0889 980 881, 032/261-
491, donka.keskinova@gmail.com. 

Специализиран сайт на програмата: http://innovation-research.org/ 
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„ОБЩЕСТВО И ПРАВО“ 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: Социология, антропология и 
науки за културата 
ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: магистър 
ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ: социолог 
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: редовна 
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО: 3 семестъра 
УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: диплома за завършена ОКС „ба-
калавър“ 
ФОРМА НА ДИПЛОМИРАНЕ: защита на дипломна работа 
ТАКСА: 1900 лв. (I и II семестър – по 700 лв., III семестър – 500 лв.) 

Oбщество и право, защото акцентира върху правото на гражданите 
за свободен и разумен обществен живот. Общество и право, защото 
защитава необходимостта от социологизиране на (не)успеха на право-
вия ред у нас. Общество и право, защото съвременното общество е 
възможно само доколкото е основано на рационални и социално при-
емливи и признати права и отговорности. 

Катедрата по приложна и институционална социология предлага ма-
гистърската програма „Общество и право“, даваща квалификация „со-
циолог“, за работа в различни области на икономиката и публичната 
сфера. Програмата е разработена в сътрудничество между преподава-
тели от Юридическия факултет и Катедрата по приложна и институци-
онална социология към Философско-историческия факултет на ПУ 
„Паисий Хилендарски“. В програмата могат да кандидатстват студенти 
с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ от широк спек-
тър специалности от социалните и хуманитарните науки. 

Предлаганата интердисциплинарна магистърска програма „Общес-
тво и право“ е изградена от приложно ориентиран комплекс от курсове 
в областите на правото и социологията. Тя е разработена в съответст-
вие с най-новите тенденции в социалните науки за скъсяване на дис-
танцията между отделните социални науки и за разчупване на границите 
между нормативните и „разбиращите“ социални науки. Тя дава знания 
за структурата и институционалната тъкан на съвременното общество от 
гледна точка на техните социално-правни аспекти и от гледна точка на 
позицията на индивида в неговата координатна система. 

По замисъл тази магистърска програма цели да бъде в известен 
смисъл „другото“ на публичната администрация. Тя предполага изг-
раждане на определен „цивилизационен“ профил граждани, които да се 
ориентират в експертната среда на съвременната институционална 



 174 

структура на обществото. Тя не е публична администрация, доколкото 
чрез рефлексивната си гледна точка към нея £ излиза, така да се каже, в 
гръб и прилага по-дълбок и критичен поглед към социалните проблеми 
и разработваните програми за тяхното решение. По същата причина и 
не е „правна“ магистърска програма, доколкото търси социалните ус-
ловия за възможност на правния мир. Тя не е и социологическа такава, 
доколкото взема под внимание нормативната и институционалната тъ-
кан на обществото и като самодостатъчни (от гледна точка на тяхната 
перформативна сила и власт). 

Магистърската програма „Общество и право“ следва световните 
тенденции в опитите за „хуманизиране“ на институциите – от една 
страна, но и за „въоръжаване“ на гражданите с необходимите за компе-
тентно поведение в публична среда инструменти – от друга. Нейната 
интердисциплинарност отговаря на ориентирането на глобалните тру-
дови пазари към специалисти с умения за гъвкавост, справяне с нес-
тандартни ситуации и изработване на иновативни решения. 

Сфери на професионална реализация: 
 в публичната сфера – като експерти в институциите на местната 
и централната власт (министерства, държавни агенции, инспек-
торати, общинска администрация и др.), в политическите партии 
и синдикатите; в пенитенциарни институции и местата за лиша-
ване от свобода: 

 в гражданския сектор и НПО или други публични институции 
като експерти по публични политики и граждански инициативи; 
като медиатори по граждански спорове и конфликти; като анали-
затори и консултанти по социални обосновки и оценки; 

 в медиите – като експерти и анализатори по социално-правни 
въпроси; 

 в научните и образователните институции – като изследователи 
на институционалната среда. 

Ръководител на програмата е доц. д-р Иво Христов, ул. „Коста-
ки Пеев“ 21, 4000 гр. Пловдив, тел. 032/261-491. 

Координатори: 
гл. ас. Донка Кескинова, 032/261-491, keskin@evrocom.net; 
гл. ас. д-р Тихомир Митев, 032/261-491, tihomir.n.mitev@gmail.com 

За документи и записване: Недялка Чиликова, инспектор в ПУ – 
032/261-358. 
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 „ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ  
НА СТАРИЯ И НОВИЯ СВЯТ“ 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: История и археология 
ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: магистър 
ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ: историк 
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: редовна 
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО: 2 семестъра 
УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: диплома за завършена ОКС „ба-
калавър“ по професионалното направление 2.2. История и археология 
или по специалностите „Български език и история“, „История и геог-
рафия“ или ОКС „магистър“ по специалността „Балканистика“ 
ФОРМА НА ДИПЛОМИРАНЕ: защита на дипломна работа 
ТАКСА: 1240 лв. (по 620 лв. за семестър) 

Магистърската програма дава възможност за усвояване на нови 
знания, съществени и особено важни в бъдещата професионална реали-
зация на студентите. Тя е нова крачка напред в тяхното образователно, 
научно и кариерно развитие в областта на историята и в частност в 
сложната проблематика на световната история. 

„Ползата от общата история се състои в това, че тя обхваща повече, 
и при това разнообразни по своето съдържание събития“ (Диодор). В 
този смисъл рамките на магистърската програма са широки и позволя-
ват изучаването на човешката цивилизация без граници на нейното 
проявление във времето и пространството. 

Предложените курсове имат за задача да въведат бъдещите магистри 
историци в отделни проблеми на общата история. Тяхната цел е не само 
да осигурят надграждане над бакалавърската степен, но и да предизвикат 
въображението и желанието за издирване, за „история“ сред студентите. 

Отделните лекционни курсове предлагат на вниманието на обуча-
ващите се теми, проблеми, процеси и събития от Античността, Средно-
вековието, новото време и нашето съвремие. Те са обединени в два се-
местъра, в хронологичен порядък. 

Магистърската програма завършва със защита на дипломна работа, 
в която младите магистри историци могат да покажат своите умения да 
издирват, да анализират и систематизират, да обобщават и синтезират, 
да покажат смисъла и значението на историческите събития и процеси. 

Завършилите могат: 
 да продължат обучението си в образователна и научна степен 

„доктор“ при обявяването на конкурси във висшите училища или 
научните институти; 
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 да се реализират като специалисти, уредници и екскурзоводи в 
системата на националните, общинските и частните музеи; 

 да работят в общински звена и структури в областта на образо-
ванието, културата и хуманитарните дейности; 

 да се реализират успешно като специалисти в областта на исто-
рията в различни други национални и регионални научни и кул-
турни институции; 

 да се реализират като експерти по проблемите на културно-
историческото наследство. 

Ръководител на програмата е доц. д-р Георги Митрев,  
e-mail: gmmitrev@yahoo.com, телефон за връзка: 032/261-268. 

„БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ В БАЛКАНСКИЯ  
И ЕВРОПЕЙСКИЯ КОНТЕКСТ“ 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: История и археология 
ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: магистър 
ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ: историк 
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: редовна (съботно-неделна) 
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО: 
2 семестъра – за специалисти 
3 семестъра – за неспециалисти 
УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: 
за специалисти 
 диплома за завършена ОКС „бакалавър“ от специалностите в про-

фесионалното направление История и археология или по специал-
ностите „Български език и история“, „История и география“ 

 диплома за завършена ОКС „магистър“ по специалността „Балка-
нистика“ 

за неспециалисти 
 диплома за завършена ОКС „бакалавър“ в друга област на вис-

шето образование 
ФОРМА НА ДИПЛОМИРАНЕ: защита на дипломна работа 
ТАКСИ: 
1240 лв. – за специалисти (по 620 лв. на семестър) 
1740 лв. – за неспециалисти (по 580 лв. на семестър) 

Магистърската програма „Българската история в балканския и ев-
ропейския контекст“ дава възможност: 
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първо – за усвояване на нови знания от студентите, съществени и 
особено важни в бъдещата им професионална реализация; 

второ – тя надгражда тяхното образователно, научно и кариерно 
развитие в областта на историята, и в частност в сложната проблемати-
ка на българската, балканската и европейската история; 

трето – подготовка на историци с нова ценностна система, способ-
ни по пътя на културния синтез и толерантността да осмислят минало-
то, без да се насажда омраза и търсене на врагове, а чрез съчетаването 
на различното да се проявява разбиране към „другия“; 

четвърто – това предполага преподаването на историческите зна-
ния да се извършва като разкриване на миналото в духа на променящия 
се и глобализиращ се свят в началото на ХХІ век; 

пето – обучението за специалисти се осъществява в два модула: 
„България на Балканите“ и „България в европейската история и 
политика“; 

шесто – обучението за неспециалисти се осъществява в три моду-
ла: „История“, „България на Балканите“ и „България в европейс-
ката история и политика“. Модулът „История“ е необходим за при-
добиване на знания и умения, които изграждат скелета на професио-
налното направление История и археология. 

Завършилите могат: 
 да се реализират като висококвалифицирани учители по история 
и сродните с нея учебни дисциплини в държавни, общински и 
частни училища; 

 да се реализират като специалисти, уредници и екскурзоводи в 
системата на националните, общинските и частните музеи; 

 да работят в общински звена и структури в областта на образо-
ванието, културата и хуманитарните дейности; 

 да се реализират успешно като специалисти в областта на исто-
рията в различни други национални и регионални научни и кул-
турни институции; 

 да се реализират като експерти по проблемите на културно-
историческото наследство. 

 да продължат обучението си в ОНС „доктор“ при обявяването на 
конкурси във висшите училища или научните институти в област-
та на професионалното направление История и археология. 

Ръководител на програмата е доц. д-р Румяна Комсалова. 
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„ДИПЛОМАЦИЯ И МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ“ 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: Политически науки 
ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: магистър 
ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ: експерт по дипломация и 
международни отношения 
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: редовна (съботно-неделна) 
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО: 4 семестъра 
УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: диплома за завършена ОКС „ба-
калавър“ 
ФОРМА НА ДИПЛОМИРАНЕ: защита на дипломна работа 
ТАКСА: 2240 лв. (по 560 лв. на семестър) 

Предлаганата магистърска програма е интердисциплинарна и да-
ва възможност: 

първо – за усвояване на нови знания от студентите, съществени и 
особено важни в бъдещата им професионална реализация; 

второ – тя надгражда тяхното образователно, научно и кариерно 
развитие в областта на историята, политологията, правото и междуна-
родните отношения; 

трето – подготовка на специалисти, които да използват комплексно 
придобитите знания в областта на историята на дипломацията и съвре-
менното развитие на международните отношения със специален акцент 
върху Югоизточна Европа; 

четвърто – да познават правния режим за защита на националния 
суверенитет. 

Обучението се осъществява в три модула. 
Първият – „Международни отношения и дипломация“, запоз-

нава студентите с историята на дипломацията и международните от-
ношения, както и с някои съвременни техни измерения, свързани със 
света след Студената война. 

Водени от убеждението, че задълбоченото разбиране на междуна-
родните отношения в съвременния свят е тясно свързано с познания за 
историята и културата, сме включили втори модул с общо заглавие 
„История и култура“, в който се обръща особено внимание върху ис-
торията и етнокултурните идентичности на Балканите. 

Третият модул – „Югоизточна Европа“, е свързан с историческия 
разрез и съвременните проблеми на международните отношения в Юго-
източна Европа. 
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Завършилите могат: 
 да се реализират като висококвалифицирани специалисти в сфера-
та както на историята, така и на съвременното състояние на дип-
ломацията и международните отношения, с приложна насоченост 
в областта на дипломацията и международните отношения в Юго-
източна Европа; 

 да се реализират като специалисти в системата на държавните, 
общинските и неправителствените организации; 

 да работят в общински звена и структури в областта на образо-
ванието, културата, хуманитарните дейности; 

 да се реализират успешно като специалисти в различни други 
национални и регионални научни и културни институции; 

 да се реализират като специалисти в средствата за масово осве-
домяване по историческите и съвременните проблеми на между-
народните отношения. 

Ръководител на програмата е доц. д-р Румяна Комсалова. 

„АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА.  
ЗАЩИТА НА ИНФОРМАЦИЯТА“ 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: История и археология 
ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: магистър 
ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ: експерт по архивистика, 
документалистика и защита на информацията 
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: редовна (съботно-неделна) 
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО: 4 семестъра 
УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: диплома за завършена ОКС „ба-
калавър“ 
ФОРМА НА ДИПЛОМИРАНЕ: защита на дипломна работа 
ТАКСА: 2240 лв. (по 560 лв. на семестър) 

Целта на магистърската програма е да се подготвят широкопро-
филни специалисти с приложна насоченост в професионалното на-
правление История и археология. 

Обучението се осъществява в три модула: „История и политика“; 
„Право и институции“; „Архивистика и документалистика“. В 
учебния план са включени 16 задължителни и 8 избираеми учебни дис-
циплини, които ще осигурят на завършилите програмата: първо, да 
използват комплексно придобитите знания от областта на архивите и 
документознанието и съвременните информационни системи; второ, 
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да познават правния режим за защита на информацията и личните дан-
ни на гражданите и да предотвратяват последиците от незаконното им 
използване; трето, да работят с явна и класифицирана информация и 
да придобият умения за нейното съхраняване и за противодействие при 
нерегламентирани начини за използването £- 

Завършилите могат: 
 да се реализират като висококвалифицирани специалисти за съх-
раняване и обработка на информацията в държавни, общински и 
частни институции; 

 да се реализират като специалисти в системата на националните, 
общинските и частните музеи; 

 да работят в общински звена и структури в областта на образо-
ванието, културата и хуманитарните дейности; 

 да се реализират успешно като специалисти в различни други 
национални и регионални научни и културни институции; 

 да се реализират като експерти по проблемите на културно-
историческото наследство, неговото съхраняване и опазване. 

Ръководител на програмата е доц. д-р Румяна Комсалова. 

„СИГУРНОСТ В ПУБЛИЧНИЯ И ЧАСТНИЯ СЕКТОР. 
ДЪРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ И ТРАДИЦИИ“ 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: История и археология 
ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: магистър 
ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ: експерт по сигурността в 
държавните институции 
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: редовна (съботно-неделна) 
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО: 4 семестъра 
УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: диплома за завършена ОКС „ба-
калавър“ 
ФОРМА НА ДИПЛОМИРАНЕ: защита на дипломна работа 
ТАКСА: 2240 лв. (по 560 лв. на семестър) 

 
Магистърската програма „Сигурност в публичния и частния сек-

тор. Държавни институции и традиции“ е акредитирана от НАОА с 
Протокол №8 от 17.04.2013 г. като интердисциплинарна. Целта е в 
нея да се подготвят широкопрофилни специалисти с приложна на-
соченост в професионалното направление История и археология. 

 Магистърската програма дава възможност – първо – за усвояване на 
нови знания от студентите, съществени и особено важни в бъдещата им 
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професионална реализация. Второ – тя надгражда тяхното образовател-
но, научно и кариерно развитие в областта на историята, традициите и 
държавните институции. Трето – дава подготовка на специалисти, които 
да използват комплексно придобитите знания в областта на национална-
та сигурност. Четвърто – да познават съвременното състояние на бъл-
гарското общество, както и механизмите за влияние върху неговото 
функциониране. Пето – да вникнат в опазването на обществения и лич-
ния интерес на основата на доброто познаване на историческите процеси 
и народностните традиции, както и манталитета на българската общност. 

Обучението се извършва в три модула, като модулът „История и 
етнокултурни процеси“ има за цел да формира знания за корените на 
съвременната социалнополитическа и етнорелигиозна ситуация в Бъл-
гария и на Балканите; модулът „Право и институции“ представя раз-
личните аспекти на правната материя и държавните структури, свърза-
ни с нейното прилагане; а модулът „Общество и политика“ разглежда 
различните механизми на влияние върху обществените процеси и за-
щитата на правата на гражданите. Учебните дисциплини включват 16 
задължителни курса и 8 избираеми, от трите модула, като са разпре-
делени в четири семестъра. 

Завършилите могат: 
 да се реализират като висококвалифицирани специалисти за исто-
рическите аспекти на проблемите на обществения ред и сигурност; 

 да се реализират като специалисти в системата на държавните, 
общинските и неправителствените организации; 

 да работят в общински звена и структури в областта на образо-
ванието, културата, хуманитарните дейности; 

 да се реализират успешно като специалисти в различни други 
национални и регионални научни и културни институции; 

 да се реализират като експерти по проблемите на културно-
историческото наследство, неговото съхраняване и опазване. 

Ръководител на програмата е доц. д-р Румяна Комсалова. 

„МЕДИИ, ОБЩЕСТВО, КУЛТУРА  
(ЖУРНАЛИСТИКА, РЕКЛАМА, PR)“ 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: Социология, антропология и 
науки за културата 
ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: магистър 
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ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ: експерт по масова и убеж-
даваща комуникация (рекламен мениджър, консултант, копирай-
тър; PR мениджър, консултант; имиджмейкър; медиен мениджър, 
редактор, репортер...) 
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: редовна 
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО: 4 семестъра 
УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: 
 диплома за завършена ОКС „бакалавър“ или „магистър“ в областта 
на хуманитарните и социалните науки 

 мотивационно писмо 
ФОРМА НА ДИПЛОМИРАНЕ: писмен държавен изпит или защита на 
дипломна работа 
ТАКСА: 2600 лв. (по 650 лв. на семестър) 

Магистърската програма „Медии, общество, култура (журналистика, 
реклама, PR)“ е предназначена както за студенти, завършили бакалавър-
ски или магистърски програми в областта на социалните и хуманитарни-
те науки, така и за повишаване на образователната и професионалната 
квалификация на специалисти (с необходимото образование), които вече 
работят в областта на масовата и убеждаващата комуникация. 

Програмата има за задача: 
 да даде по-широки теоретични и оперативни познания за харак-
тера, функциите и приложението на масовата и убеждаващата 
комуникация; за социално и културно интегриращата роля на 
медиите в глобалното общество; 

 да създаде или доразвие и обогати вече изградени рекламни, 
имиджмейкърски и журналистически умения, както и такива в 
областта на пиара; 

 да е социално ориентиращ и дискурсивиращ гид на млади хора с 
аналитичен ум, богата обща култура, перо и мениджърски нюх. 

Завършилите могат да потърсят реализация в отделите по марке-
тинг и връзки с обществеността на държавни и частни стопански и нес-
топански организации, в управленските и оперативните медийни звена 
и да работят като (например): 

 специалисти в областта на рекламата, връзките с общественост-
та, медийната комуникация и културната политика в обществени 
структури и институции и в частния сектор; 

 специалисти по комуникация в учебната, научно-методическата и 
организационно-управленската дейност в системата на просветата 
и културата; 
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 консултанти по комуникация на политически организации; 
 имиджмейкъри и прессекретари; 
 програмни мениджъри, рекламни мениджъри, PR мениджъри; 
 редактори, репортери, ефирни водещи; 
 креативни редактори, автори сценаристи и копирайтъри. 
Програмата е съобразена с родните и европейските стандарти и 

осигурява екип от утвърдени преподаватели и специалисти с опит в 
професионалното поприще. 

Ръководители на програмата са проф. д.ф.н. Огнян Сапарев и 
доц. д-р Велин Станев. 

„СОЦИОАНАЛИЗА  
И МЕЖДУЧОВЕШКИ ОТНОШЕНИЯ“  

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: Социология, антропология и 
науки за културата 
ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: магистър 
ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ: клиничен социолог – социо-
аналитик 
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: редовна 
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО: 
2 семестъра – за специалисти (бакалаври от професионалните направ-
ления на областите на висше образование Социални, стопански и прав-
ни науки, Хуманитарни науки, Педагогически науки и Обществено 
здраве) 
4 семестъра – за неспециалисти (бакалаври или магистър от други об-
ласти на висшето образование) 
УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: 
 диплома за завършена ОКС „бакалавър“ или ОКС „магистър“ 
 събеседване 
ФОРМА НА ДИПЛОМИРАНЕ: защита на дипломна работа 
ТАКСИ: 
държавна поръчка 
560 лв. – за двусеместриално обучение (по 280 лв. на семестър) 
платено обучение 
1300 лв. – за двусеместриалната програма (по 650 лв. на семестър) 
2600 лв. – за четирисеместриалната програма (по 650 лв. на семестър) 
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Магистърската програма „Социоанализа и междучовешки отноше-
ния“ е обърната с лице към бъдещето и към прагматичните проблеми, 
които то поставя пред нас. От 90-те години на миналия век ние живеем 
в общество на неизчислими рискове и дълбока криза на социалната дър-
жава. Човекът и човешките отношения са връхлетени от съвсем неочак-
вани предизвикателства, съвсем нови социални страдания и форми на 
лична несигурност: от всекидневните психопатологии на „излишните за 
обществото“ и социалните страдания на т. нар. „прекариат“, през трав-
матичните проблеми на асистираната смърт, самотата на дълбоката ста-
рост и децата в риск, до щекотливото проблематизиране на новите меж-
дупоколенчески кризи и амбивалентната полова идентичност. Тези 
проблеми няма как да не бъдат предизвикателства и пред социологията и 
хуманитарните науки, както и пред терапевтичните практики, които все 
повече се обръщат към клиничната социология, в която психиатрията и 
психоанализата настоятелно се нуждаят от критически диалог с методи-
те на социоанализата (и които – макар и бавно – вече се налагат и инсти-
туционно в Западна Европа). 

Оттук идват и лекционните курсове, които сме избрали за магистър-
ската програма: от теоретичните уводи в социоанализата, психоанализа-
та и психопатологията (с техните методи) до по-емпирично ориентира-
ните, като „Социология на социалното страдание“, „Психоанализа и изс-
ледване на пола“ и „Социоанализа на дара и отмъщението“; и оттук вече 
до клиничните практики, като „Социоанализа и психиатрия“, „Психопа-
тология на всекидневния живот“ или „Наследяване, самонаследяване и 
биографични траектории“. Всъщност логиката на това преминаване е 
заложена още в самото име на магистърската програма.  

Магистърската програма „Социоанализа и междучовешки отношения“ 
разчита на най-добрите лектори по тези проблеми – както от Катедрата по 
социология и науки за човека и от Института за критически социални изс-
ледвания към Пловдивския университет (заедно с нашите софийски коле-
ги), така и на учени от Западна Европа, сътрудничещи с Института. Заедно 
с това ние разчитаме и на усилията на самите студенти да се научат да 
мислят – и теоретично, и емпирично – това връхлетяло ни бъдеще, както и 
да бъдат клинични социолози – социоаналитици, справящи се прагматично 
с неговите предизвикателства, затова дидактически ще заложим не само 
на обучение, гъвкаво балансиращо между социологията и хуманитарните 
науки на XXI век, но и на възпитание в една нова социологическа чувст-
вителност, в „мислене срещу инерцията“, без които социоаналитичните 
клинични практики са невъзможни. Тези техни усилия ще бъдат щедро 
възнаградени: след като завършат програмата, те ще бъдат конвертируеми 
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навсякъде по света експерти, които гъвкаво ще реагират на тези предиз-
викателства. 

Клиничният социолог – социоаналитик, изпълнява следните основ-
ни задачи: 

 експерт за анализ на рисковете и установяване на потенциално 
уязвими лица, групи и общности, на патогенна среда и форми на 
социално страдание в локални общности; 

 провеждане на терапевтична социоанализа, основана на личната 
история на засегнатите лица;  

 експерт/консултант за изработване на програми за оздравяване 
на междучовешки отношения и успешни жизнени модели, както 
и асистиране при практическото им осъщестяване; 

 експерт социоаналитик за извършване на социоанализа и асисти-
ране в ситуации на вземане на решения, травматични събития и 
важни промени в начина на живот;  

 експерт за оценяване, мониторинг и изследване на въздействието на 
програми за социални, медицински, екологични, образователни, ин-
теграционни и други публични политики, свързани с качеството на 
живот, личностното развитие и защитата на човешките права; 

 изследовател, провеждащ изследвания на общественото мнение 
и на дебати в гражданското общество по посочените политики;  

 експерт за изготвяне на доклади, препоръки и становища за инс-
титуции, работещи в областта на качеството на живот, личност-
ното развитие и защитата на човешките права; 

 медиация в медико-социалната, екологичната, образователната, 
правораздавателната и др. сфери.  

Магистърската програма предоставя възможност за подготовка и 
продължаване на образованието в образователна и научна степен „док-
тор“: в докторски програми към професионалното направление „Соци-
ология, антропология и науки за културата“, в докторски програми в 
европейски и други чуждестранни университети. 

През академичната 2015/2016 г. за програмата има отпуснати места 
по държавна поръчка. 

Магистърската програма се администрира от Катедрата по социо-
логия и науки за човека към Философско-историческия факултет. 

Ръководител на програмата е доц. д-р Стойка Пенкова, адми-
нистративен секретар е Гергана Димитрова.  

Електронна поща: tonipenkova@yahoo.com  
За контакти: 032/261-491. 



 186 

„СОЦИАЛНА МЕДИАЦИЯ И КОМУНИКАЦИЯ“ 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: Социология, антропология и 
науки за културата 
ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: магистър 
ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ: социален медиатор 
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: редовна 
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО: 2 семестъра 
УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: диплома за завършена ОКС „ба-
калавър“ или ОКС „магистър“ 
ФОРМА НА ДИПЛОМИРАНЕ: защита на дипломна работа 
ТАКСИ: 
държавна поръчка – 560 лв. (по 280 лв. на семестър) 
платено обучение – 1300 лв. (по 650 лв. на семестър) 

Магистърската програма „Социална медиация и комуникация“ е раз-
работена за студенти, завършили бакалавърски и/или магистърски прог-
рами в областта на социалните, хуманитарните, правните и педагогичес-
ките науки, които искат да се подготвят за новите професии в областта на 
социалното взаимодействие и комуникация. Тя е в рамките на акредити-
раното с най-висока оценка направление Социология, антропология и нау-
ки за културата. Специалността отговаря и на изискванията на Минис-
терството на правосъдието за подготовка на медиатори, а Пловдивският 
университет „Паисий Хилендарски“ е вписан в регистъра на институции-
те, които имат право да обучават такива специалисти. 

Програмата има за цел да задълбочи и профилира подготовката на за-
вършилите ОКС „бакалавър“ по етнология и социална антропология, как-
то и други специалности от социалните, стопанските, правните, хумани-
тарните и педагогическите науки. Допълнителната интердисциплинар-
на подготовка в областта на етнокултурните и социално-антропологич-
ните взаимодействия и комуникация ще даде възможност на завършилите 
магистърската програма за по-пълноценна реализация като медиатори в 
областта на обществените професии, образованието, комуникациите, 
здравеопазването, маргиналните общности, миграциите и др. 

Социалната медиация обхваща всички полета на съвременните 
общества и трансграничните общности, като се обръща към взаимо-
действието и създаването на социални връзки между индивидите и 
групите, между личностите и общностите, между гражданите, групите 
и институциите. Чрез своите дейности, осъществявани в различни кон-
тексти, тя се стреми да постигне диалог, единомислие, познание и 
опит, като използва практики на посредничеството и различни форми 
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на комуникация в областта на културата, обществото, правото, труда, 
икономиката, образованието, здравеопазването и др. 

Използването на посредничество, както и помощ в комуникацията 
и взаимодействието, които са алтернативен метод за разрешаване на 
проблеми и конфликти чрез диалог, изисква нов тип експерти и налага 
професията на медиатора. 

Мисията на обучението отговаря на предизвикателствата на гло-
балната съвременност в рамките на националния, регионалния и евро-
пейския контекст. То има за задача да даде по-широки теоретични поз-
нания и практически умения за използването на алтернативни методи за 
разрешаване на проблеми и конфликти, свързани с общностните взаимо-
действия, отношенията между индивиди, групи и държава/държави и 
международни институции, начини на комуникация между различията. 

Завършилите магистърската програма получават образователно-
квалификационната степен „магистър“ и професионална квалификация 
„социален медиатор“. Те могат да се впишат в Единния регистър на ме-
диаторите и да прилагат процедурата по социална медиация в държавни 
и общински администрации, в неправителствени организации, в бизнес 
среда, както и при междуличностна и междугрупова комуникация. 

Магистрите – социални медиатори, могат да работят в държавни, 
общински и международни администрации и в неправителствени орга-
низации като: 

 експерти в областта на посредническите дейности в социалната, 
правната, трудовата, образователната и културната сфера, както 
и в сферата на здравеопазването; 

 експерти по проблемите на комуникацията на етничните, социални-
те и религиозните общности и интеркултурните взаимодействия; 

 експерти/консултанти към държавни, общински и неправителст-
вени организации по проблемите, свързани с разрешаване и пре-
венция на конфликти и спорове и справяне с кризисни ситуации; 

 експерти за работа с миграционни потоци и нови форми на соци-
ално изключване и включване; 

 експерти по разработване, организиране и реализиране на кул-
турни и социални проекти. 

През академичната 2015/2016 година в програмата ще бъдат прие-
мани студенти с диплома за завършена бакалавърска степен с успех, не 
по-нисък от добър, или магистърска степен в областта на социалните, 
стопанските, правните, хуманитарните или педагогическите науки. 

За магистърската програма има отпуснати места по държавна по-
ръчка и класиралите се студенти на основа на успех, оценка на моти-
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вационното писмо и събеседване ще се обучават само срещу заплащане 
на държавна такса, определена от Министерския съвет. 

Ръководител на програмата е гл. ас. д-р Меглена Златкова. 

Електронна поща: m_zlatkova@yahoo.com, тел. 032/261-433. 

„ТУРИЗЪМ И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО  
НА БАЛКАНИТЕ“ 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: Социология, антропология и 
науки за културата 
ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: магистър 
ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ: магистър по туризъм и 
културно наследство 
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: редовна 
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО: 2 семестъра 
УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: диплома за завършена ОКС „ба-
калавър“ в областите на висше образование Социални, стопански и 
правни науки, Хуманитарни науки и Педагогически науки 
ФОРМА НА ДИПЛОМИРАНЕ: защита на дипломна работа 
ТАКСА: 1200 лв. (по 600 лв. на семестър) 

Магистърската програма „Туризъм и културно наследство на Бал-
каните“ е разработена за студенти, завършили бакалавърски програми 
в областите на висше образование Социални, стопански и правни нау-
ки, Хуманитарни науки и Педагогически науки, които искат да се под-
готвят за професии в сферата на туризма и културното наследство. 
Програмата акцентира върху връзката и перспективите за взаимодейст-
вие между туризма и богатото културно, историческо и археологическо 
наследство на Балканите и има за цел да даде допълнителна широкоп-
рофилна и интердисциплинарна подготовка за неговите особености и 
ефективното му приложение в областта на туризма. Практическата на-
соченост на магистратурата дава възможност на студентите да се нау-
чат да изграждат стратегии за опазване и интеграция на културното 
наследство както в музейна, така и в туристическа среда. В рамките на 
програмата те придобиват умения за разработване на проекти в област-
та на туризма и културното наследство, разработването на туропера-
торски пакети и музейни туристически продукти. Заедно с това се 
предлага и обучение по чужд език (по избор между английски и един 
балкански език) с акцент върху специализираната лексика, с което да 
се обогатят комуникационните и презентационните умения.  
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Характерна особеност на учебния план е заложеният в него профе-
сионален стаж, насочен към придобиване на практически умения и при-
лагане на теоретичните знания в реална работна среда в сферата на кул-
турното наследство. Той се провежда по избор в туристически информа-
ционен център или туристическа фирма, в общинска или частна култур-
на институция, вкл. музей, галерия и др., съобразно с личните предпочи-
тания и планове за бъдеща професионална реализация на студентите. 

Завършилите могат да работят успешно в сферата на туризма, уп-
равлението и анимирането на културното наследство. 

Срок за кандидатстване: 21 септември 2015 г. Документи се пода-
ват във Филиала на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ в 
гр. Кърджали, намиращ се на адрес: ул. „Беломорска“ № 26. 

Ръководител на програмата е доц. д-р Красимира Кръстанова, 
e-mail: krkrastanova@uni-plovdiv.net, координатор е доц. д-р Димитър 
Димитров, e-mail dimitarveselinov@abv.bg. 

„КУЛТУРЕН МЕНИДЖМЪНТ“ 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: Социология, антропология и 
науки за културата 
ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: магистър 
ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ: културен мениджър 
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: редовна 
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО: 
4 семестъра – за неспециалисти (бакалаври и магистри от всички об-
ласти на висшето образование) 
УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: 
 диплома за завършена ОКС „бакалавър“/„магистър“ 
 документ за владеене на английски език 
 събеседване 
 документ за владеене на друг език (не е задължителен; владеенето на 
испански, немски, френски езици е предимство) 

ФОРМА НА ДИПЛОМИРАНЕ: държавен изпит или защита на дип-
ломна работа 
ТАКСА: 2600 лв. (по 650 лв. на семестър) 

Магистърската програма по културен мениджмънт е разработена за 
студенти, завършили ОКС „бакалавър“/„магистър“ на специалности от 
всички научни направления, които искат да прилагат получените зна-
ния в културния и творческия сектор. Тя има за задача да даде теоре-
тични и практически познания за управлението на културата и реали-
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зацията на културните политики, културните и творческите индустрии 
и техния принос за развитието на обществото, както и включването им 
в икономическия сектор. Програмата дава знания и развива умения за 
управление на културни институции и организации, за методология, 
концепция и разработване на проекти, управление и оценяване на про-
екти в областта на културата, организиране, създаване и промотиране 
на културни събития и продукти. Важна особеност е придобиването на 
опит в прилагането на нов подход за работа в културния сектор, насо-
чен към участието на гражданите в културния процес (participative 
approach). Програмата дава по-широки теоретични и практически поз-
нания за характера на културния и творческия сектор, на културните и 
творческите индустрии и неиндустриалните културни сектори, което 
включва и техните социални и икономически приноси в развитието на 
обществото. Към тях се отнася и културното наследство, което се при-
ема едновременно като ценност и като средство за изграждане на иден-
тичности и спояване на социалната тъкан.  

Спецификата на програмата се определя от тясното сътрудничество 
между университетското преподаване и обучението с партньори от реал-
ния културен и творчески сектор и придобиване на практически умения в 
европейски контекст. В програмата за обучение на студентите се канят 
изявени преподаватели и професионалисти със значим международен 
опит от културния сектор на Европа. В учебния план са предвидени майс-
торски класове, в които ще преподават чуждестранни университетски 
преподаватели и утвърдени професионалисти в областта на културния 
мениджмънт от Европа и света. Част от лекциите ще бъдат преподавани 
на английски език, затова се изисква от кандидатстващите за магистърска-
та програма да владеят английски език. Този нов подход към междунаро-
ден обмен на знания се подкрепя активно от Фондация „Пловдив 2019“, 
Община Пловдив, Общинския институт „Старинен Пловдив“, Фондация 
„ЕДНО за култура и изкуства“ (One Foundation for Culture and Arts), Френ-
ския културен институт в България, „Гьоте институт“ на Германия, Кул-
турния институт на Австрия в България, Испанския културен институт 
„Сервантес“, ENTATC (Международната асоциация на центровете за обу-
чение по културен мениджмънт), програмата „Еразъм+“ и др. 

Характерна особеност на учебния план са практикумите и практи-
ческият стаж, насочен към придобиване на практически умения и при-
лагане на теоретичните знания в реална работна среда и различни рав-
нища на управление и партньорства: от една страна – държавно, асоци-
ативно, публично, частно, и от друга – местно, национално, регионал-
но, международно. Магистърската програма осигурява обучение в ре-
алния културен сектор чрез тясното взаимодействие на университета с 
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национални и международни институции и организации. По програма 
„Еразъм+“ и със съдействието на чужди културни институции в Бълга-
рия се осигуряват стажове в чужбина, затова знанието на чужди езици 
(френски, немски и испански) е предимство. При нужда Пловдивският 
университет предлага допълнително изучаване на езици чрез своя Де-
партамент за чуждоезиково обучение. 

Документи за кандидатстване се приемат от 14 септември до 16 ок-
томври 2015 г. в стая 208 на Ректората на Пловдивския университет 
при инспектор Нели Чиликова, тел. 032 261 358:  

 диплома за завършена бакалавърска или магистърска програма 
със среден успех от семестриалните и държавните изпити, най-
малко „добър“; 

 документ за владеене на английски език; 
 мотивационно писмо; 
 при наличие – документ за владеене на други езици (не е задъл-
жително – владеенето на френски, немски, испански и др. е пре-
димство); 

 електронен адрес и телефонен номер за обратна връзка. 
Събеседване: на 20.10.2015 г. в сградата на ул. „Костаки Пеев“ 21, с 

начало 10 ч. 
Резултатите ще бъдат обявени на 23.10.2015 г. на сайта на Фило-

софско-историческия факултет: http://logos.uni-plovdiv.net/en/147 
Записване: от 26. до 31.10.2015 г. 

Ръководител на програмата е доц. д-р Красимира Кръстанова, 
e-mail: krkrastanova@uni-plovdiv.net. 

„АРХЕОЛОГИЯ И АРХЕОЛОГИЧЕСКО КУЛТУРНО 
НАСЛЕДСТВО“ 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: История и археология 
ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: магистър 
ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ: магистър археолог 
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: редовна 
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО: 2 семестъра 
УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: диплома за завършена ОКС „ба-
калавър“ по специалността „Археология“, професионално направление 
2.2. История и археология. 
ФОРМА НА ДИПЛОМИРАНЕ: защита на дипломна работа 
ТАКСА: 1240 лв. (по 620 лв. на семестър) 
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От 2008 г. в най-големия университет в Южна България – Плов-
дивския, стартира бакалавърска програма за изучаване на науката ар-
хеология. Учебният план беше изработен от членове на катедра „Исто-
рия и археология“, които водят и основните курсове в програмата. С 
въвеждането на магистърската програма „Археология и археологичес-
ко културно наследство“ катедра „История и археология“ към ПУ „Па-
исий Хилендарски“ дава възможност на проявяващите интерес и тър-
сещите нови знания и обогатяване на вече натрупаните да придобият 
по-високата образователно-квалификационна степен „магистър“. Тя е 
нова крачка напред в тяхното образователно, научно и кариерно разви-
тие в областта на историческото познание и в частност в света на архе-
ологията и културно-историческото наследство. 

Обучението се осъществява в два основни модула: 
Първият модул – „История и археология“, има за цел да форми-

ра знания за историко-археологическите характеристики на България, 
Балканите и Европа през вековете. 

Вторият модул – „Археология и опазване на археологическото кул-
турно наследство“, характеризира развитието и съвременното състояние 
на българската археология, значимите археологически обекти и правната 
материя в областта на музейното дело и опазването на културно-
историческото наследство. Акцентира също и върху организацията на ту-
ристическата дейност в областта на културно-историческото наследство. 

Предложените курсове имат за задача да въведат бъдещите магист-
ри археолози в отделни проблеми на археологията и археологическото 
културно наследство и в начините за провеждане и ръководене на ар-
хеологически проучвания. Заедно с това дават познания за местосъхра-
нението и обработката на движимите археологически паметници в му-
зейните структури на Република България. 

Отделните лекционни курсове предлагат на вниманието на обуча-
ващите се теми, проблеми, процеси и събития от праисторията, Антич-
ността и Средновековието, както и въпроси, свързани с културно-
историческото наследство – неговите паметници и опазването им. Те са 
обединени в два семестъра, в хронологически порядък.  

Магистърската програма завършва със защита на дипломна работа, 
в която магистрите археолози могат да покажат своите умения да из-
дирват, да анализират и систематизират, да обобщават и синтезират 
историко-археологическата информация. 

Програмата „Археология и археологическо културно наследство“ 
подготвя широкопрофилни специалисти с приложна насоченост в про-
фесионалното направление „История и археология“. Завършилите могат: 
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 да се реализират успешно като специалисти в областта на архео-
логията в различни национални и регионални научни и културни 
институции; 

 да осъществяват ръководство на археологически проучвания на 
национално и регионално ниво съгласно с разпоредбите на Зако-
на за културното наследство; 

 да се реализират като експерти по проблемите на паметниците на 
културата и тяхното опазване; 

 да се реализират като специалисти, уредници и екскурзоводи в 
системата на националните, регионалните, общинските и част-
ните музеи и галерии; 

 да работят в общински звена и структури в областта на образо-
ванието, културата и хуманитарните дейности. 

След завършване на обучението си в магистърската програма „Ар-
хеология и археологическо културно наследство“ на катедра „История 
и археология“ към ПУ „Паисий Хилендарски“ студентите: 

 притежават и демонстрират знания и разбиране на материята в 
областта на археологията и опазването на археологическото кул-
турно наследство, надграждащи базовите знания от образовател-
но-квалификационната степен „бакалавър“; 

 придобиват право да продължат обучението си в образователна и 
научна степен „доктор“ при обявяването на конкурси във висши-
те училища или научните институти в областта на професионал-
ното направление „История и археология“; 

 могат да прилагат придобитите знания и умения в практическите 
занимания по археология, музейно дело, туристически дейности, 
дейности по опазване на паметниците на културата; 

 могат да упражняват управленска дейност в музейната мрежа на 
страната. 

Ръководител на програмата е доц. д-р Стоян Попов, 4000 Плов-
див, ул. „Цар Асен“ № 24, тел. 032/261-268. 

„БИОПОЛИТИКА И ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ“ 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: Социология, антропология и 
науки за културата 
ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: магистър 
ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ: социолог на здравеопазва-
нето и екологията 
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: редовна 
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ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО:  
2 семестъра – за специалисти (бакалаври от професионалните направ-
ления на областите на висше образование Социални, стопански и прав-
ни науки, Хуманитарни науки, Педагогически науки и Обществено 
здраве) 
4 семестъра – за неспециалисти (бакалаври или магистри от други об-
ласти на висшето образование) 
УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:  
 диплома за завършена ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ 
 събеседване 
ФОРМА НА ДИПЛОМИРАНЕ: защита на магистърска дипломна 
работа 
ТАКСИ:  
държавна поръчка 
560 лв. – за двусеместриално обучение (по 280 лв. на семестър) 
платено обучение 
1300 лв. – за двусеместриалната програма (по 650 лв. на семестър) 
2600 лв. – за четирисеместриалната програма (по 650 лв. на семестър) 

 
Днес животът не е просто спонтанен процес. Той е обект на уп-

равление. Нещо повече, днес ние сме управлявани не отвън, а отвътре 
на своя живот. Защото съвременното управление все по-малко разчита 
на тромавите бюрократични машини на държавата, армията или съда. 
То се опира все повече на апарати от рода на телефоните, потребителс-
ките карти за отстъпка, геномиката, биохимията, психофармацевтиката. 
Местата, на които днес губим или печелим свободата си, са не само 
парламентарните зали, министерските кабинети, телевизионните сту-
диа, но и лекарските кабинети, магазините, киносалоните, социалните 
мрежи. Поради това един социален учен би бил неподготвен да разбира 
съвременния социален свят, без да разполага с достатъчно знания за 
медицинските, производствените, маркетинговите и семиотичните тех-
нологии, способни да управляват живота и да го превръщат в капитал. 
Без такива знания рационалността, конфликтите, ресурсите, победите, 
пораженията, ситуацията на съвременните социални дейци биха оста-
нали социологически необясними.  

Магистърската програма по биополитика и обществено здраве има 
за цел да изгради у студентите знания и умения за анализ на съвре-
менните технологии на управление на живота. Това е определило 
подбора на курсовете в програмата, които обхващат области като соци-
ологията, демографията, правото, медицината, биологията, икономика-
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та, политическите науки. Едно от предимствата на предлагания подбор 
от курсове се състои в това, че той сблъсква различни гледни точки към 
управлението на живота. В този смисъл програмата е замислена като 
спор, който не просто позволява, а изисква от студентите да израбо-
тят собствена гледна точка и благодарение на това създава у тях уме-
ние, което днес остава сравнително рядко, макар да изглежда безус-
ловно необходимо за реализацията на съвременния пазар на социоло-
гически знания – умението да се взимат решения и да се преценяват 
ситуации, които се характеризират с несигурност, с противоречивост, 
със сложна констелация от нестабилни и взаимносвързани рискове. 

Студентите, завършили програмата, ще могат не само да упражняват 
обичайните професии, изискващи социологическа компетентност, но и да 
работят като социолози на здравеопазването и екологията. Изграденото 
в хода на обучението експертно знание за социалните ефекти на съвремен-
ното здравеопазване, съчетаващо здравните грижи с биотехнологии, хиги-
енни практики, статистика, икономика, социално осигуряване, ще им поз-
воли да изследват и оценяват социалните ефекти на политиките в областта 
на здравеопазването и екологията, да работят по проекти в областта на 
достъпа до здравеопазване, да консултират публични институции за ефек-
тите на прилаганите от тях здравни политики, както и за разработването на 
програми, имащи за цел да смекчат екологичните рискове и социалните 
неравенства в достъпа до качествени здравни грижи.  

Магистърската програма подготвя специалисти със следните компе-
тентности: 

 експерти, изследващи и оценяващи социалните ефекти на поли-
тиките в областта на здравеопазването и екологията, изграждане-
то на зелена икономика, синхронизирането на природни и соци-
ални процеси; 

 консултанти на публични институции за ефектите на прилагани-
те от тях здравни политики и за социалните ефекти, рисковете и 
възможностите на предприеманите от публични институции на-
меси в социални отношения в името на екологията, на синхрони-
зирането на природни и социални процеси или на устойчивото 
развитие; 

 експерти, изготвящи доклади, препоръки и становища в областта 
на здравеопазването и екологията;  

 консултанти към неправителствени организации, частни компа-
нии, граждани и общности за обосноваността на техните претен-
ции за достъп до здравни грижи и за възможностите, рисковете и 
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социалните ефекти на конкретни екополитики, както и за начи-
ните те да бъдат защитени пред публичните институции; 

 експерти по разработване, организиране и реализиране на проек-
ти в областта на здравеопазването и екологията; 

 изследователи в областта на социалните изследвания на здравео-
пазването и екологията. 

Магистърската програма предоставя възможност за подготовка и про-
дължаване на образованието в образователна и научна степен „доктор“ в 
докторски програми към професионалното направление „Социология, 
антропология и науки за културата“, в докторски програми в европейс-
ки и други чуждестранни университети. 

Магистърската програма стартира от началото на учебната 
2015/2016 г. За магистърската програма има отпуснати места по дър-
жавна поръчка 

Програмата се администрира от катедра „Социология и науки за 
човека“ към Философско-историческия факултет. Ръководител на 
програмата е доц. д-р Тодор Христов, научен секретар – доц. д-р Ели-
ца Димитрова. За контакти: (032) 261 491 и todor_hristov@gbg.bg.  

„ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБЩЕСТВЕНИ И 
ХУМАНИТАРНИ НАУКИ“ 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: Социология, антропология и 
науки за културата 
ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: магистър 
ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ: експерт по гражданско об-
разование 
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: редовна 
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО: 2 семестъра 
УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: диплома за завършена ОКС „ба-
калавър“ или „магистър“ от областите на висше образование Соци-
ални, стопански и правни науки, Хуманитарни науки, Педагогически 
науки 
ФОРМА НА ДИПЛОМИРАНЕ: държавен изпит или защита на дип-
ломна работа 
ТАКСА: 1300 лв. (по 650 лв. на семестър) 

Магистърската програма „Гражданско образование и обществени и 
хуманитарни науки“ е предназначена за завършили бакалаври и магист-
ри от професионалните направления на областите на висше образование 
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Социални, стопански и правни науки, Хуманитарни науки и Педагоги-
чески науки. Тя е насочена към учители, изследователи, длъжностни ли-
ца от публичния и частния сектор на локално, регионално и национално 
ниво. Продължителността на обучението е 2 семестъра. 

Магистърската програма предлага възможност за интердисципли-
нарно обучение в ключови области на съвременните социални и хума-
нитарни науки. Разработена е въз основа на иновативни изследвания и 
рефлексия върху практически опит в областта на гражданското образо-
вание. Съчетава теоретични знания с развитието на практически уме-
ния за осъществяване на ефективно интерактивно гражданско образо-
вание както формално – във всички образователни степени, така и не-
формално – извън образователните институции.  

Включените в програмата дисциплини запознават с основни соци-
алнонаучни и хуманитарни знания и методи, интегрирани от гледна 
точка на тяхната роля за осмисляне, ориентиране и мотивиране за ак-
тивно участие в обществения живот. Отличителна характеристика на 
програмата е вниманието към изграждането на личностни и професио-
нални компетентности, които да подпомогнат развитието на студенти-
те като активни деятели на гражданското образование – социални и 
комуникативни умения, диалогична компетентност, критическо и 
творческо мислене, умения за провеждане на емпирични изследвания в 
гражданското образование.  

Ръководител на програмата: гл. ас. д-р Евелина Варджийска,  
е-mail: eva_var@abv.bg. 


