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І. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТТА 
 

Развитието на световните процеси в социален план и динамичните промени, които 

протичат във всички области на живота, поставят необходимостта от специалисти, които 

имат необходимите компетентности да осмислят и анализират обществената система в 

нейната цялост, особености и специфики, както и да прогнозират социалните тенденции, 

да ги операционализират и да показват тяхното приложение в жизнените ситуации и 

среда. Специалност „Социология“ отговаря на потребността от висококвалифицирани 

кадри, като подготвя специалисти, които да развиват и усъвършенстват културната, 

образователната и научната система, внасяйки висока степен на професионализъм и 

творчество в своята работа и ангажирано отношение към действителността. 

Учебната документация на специалността е съобразена с принципите на 

модерното университетско образование, ориентирана е към ефективно приложение на 

социалното познание, фокусирана е върху налагането на стабилност и преуспяване в 

обществен и личностен план. 

 

ІІ. ОРГАНИЗАЦИОННА РАМКА НА ОБУЧЕНИЕТО 

 

Структурата на учебния план включва задължителни, избираеми и факултативни 

дисциплини. 

Задължителните учебни дисциплини са насочени към провеждането на 

фундаментална общотеоретична подготовка. Знанията, които се овладяват в рамките на 

тази подготовка имат методологически, общ, специализиран и интердисциплинарен 

характер.  

Избираемите учебни дисциплини допринасят за задълбочаване на 

общотеоретичната подготовка. Те осигуряват специфични знания и надграждат 

наученото в задължителните учебни предмети, като акцентират на конкретни 

компетентности и умения.  

Факултативните дисциплини дават възможност за получаване на знания и 

умения в съответствие с интересите на студентите. 

 

ІІІ. ЦЕЛИ НА СПЕЦИАЛНОСТ „СОЦИОЛОГИЯ“ 

 

Обучението на студентите в бакалавърската програма на специалност 

“Социология” има за цел да подготви специалисти с необходимата квалификация за 

извършване на научно-изследователска, административна, експертна, маркетингова, 

медийна и други специализирани дейности в обществената сфера. 

Съгласно Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше 

образование на образователно-квалификационните степени „бакалавър”, „магистър” и 

„специалист” (чл. 4) обучението по Социология трябва да осигурява: 

 

1. Получаване на цялостна представа за характера на професионалното 

направление и специалността:  

- Завършилият специалността притежава достатъчно и задълбочени социални 

знания, умения и компетентности; 
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- Има необходимите теоретични и фактологични знания в областта на: история 

на социологията, същността на социологията като дисциплина, различните 

равнища на социологическо познание;  

- Владее понятийния апарат;  

- Има познания по методологичните подходи за анализ. 

 

2. Овладяване на широкопрофилни теоретични знания и практически 

умения: 

- Прилага задълбочено и комплексно придобитите знания в своята професионална 

дейност; 

- Планира, подготвя и провежда социологически изследвания; 

- Обработва емпирична информация; 

- Умее да анализира общественото мнение, нагласи и поведение на социалните 

групи и лица;  

- Може да работи с различни общности, да контактува с представители на 

институции на различни равнища. 

 

3. Формиране на умения за адаптивност в съответствие с изменящите се 

условия при реализирането на специалистите: 

- Ориентира се и реагира своевременно в проблемни обществени ситуации; да 

може компетентно да ги преценява и да предлага решения и реални прогнози; 

- Има експертна позиция за тенденциите в българската и световната 

действителност; 

- Може да анализира, представя и дава комплексни оценки и препоръки при 

вземането на важни решения за развитието на обществото и социалните процеси в 

международен, национален и регионален контекст. 

 

4. Придобиване на умения за самостоятелна професионална работа и за 

работа в екип: 

- Може да поема отговорност в професионалната си дейност и да проявява 

самостоятелно мислене; 

- Притежава социални и комуникативни компетентности – да умее да работи в 

екип; 

- Формулира инструкции и предложения, да формулира проблеми и предлага 

решения; 

- Излага разбираемо възгледите си, да е способен на разбиране и солидарност 

спрямо другите участници в процеса. 

 

5. Развиване на условия за образователна мобилност и международна 

сравнимост на получаваните знания и придобитите способности: 

- Общува на чужди езици, да обменя информация; 

- Умее да прилага своите знания и умения за решаване на конкретни задачи в 

международна среда; 

- Има формирана нагласа за продължаващо учене през целия живот; 

- Има мобилност и получаване на умения в нови и нестандартни ситуации. 

- Има конкурентоспособност на пазара на труда в страната и в чужбина. 
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ІV. ПРОФЕСИЯ И КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ 

 

Образователно-квалификационната степен “Бакалавър” по Социология дава 

възможност за успешна реализация в престижни сфери на обществената система и 

йерархия, защото насоката на обучението осигурява необходимите знания, умения и 

компетентности.  

Студентите, след обучението си в специалност “Социология” могат да работят 

като:   

- специалисти по обществени науки; 

- социолози;  

- специалисти по маркетинг и реклама; 

- човешки ресурси, мониторинг; 

- експерти и мениджъри в сферата на управлението, бизнеса, медиите, 

образованието, социалните дейности, регионалното планиране;  

- ръководители в услуги и административни дейности; 

- консултанти, координатори; 

- преподаватели, изследователи; 

- анализатори на обществени процеси и явления; 

- демографи, медиатори. 

Паралелно с основното обучение или в курс за следдипломна квалификация е 

предоставена възможността студентите да получат допълнителна педагогическа 

правоспособност за учители по дисциплини от философския цикъл в средните училища в 

Република България. 

Придобилите бакалавърска степен по Социология имат възможност: 

- да специализират в различни форми за следдипломна квалификация и 

продължаващо обучение; 

- да продължат образованието си в образователно-квалификационна степен 

„магистър” и „доктор“. 

 

*    *    * 

 

Квалификационната характеристика на специалност “Социология” за 

образователно-квалификационна степен “Бакалавър” с професионална 

квалификация “Социолог” е основен документ, който определя разработването на 

учебния план и учебните програми и организирането на учебния процес. Тя е 

съобразена със Закона за висше образование, Класификатора на областите на 

висше образование и професионалните направления, Наредбата за държавните 

изисквания за придобиване на висше образование на образователно-

квалификационните степени “бакалавър”, “магистър” и “специалист” (ПМС № 162 

/23.07.2002 г.), Националната класификация на длъжностите и професиите, 

Правилника за устройство и дейността на ЮЗУ „Неофит Рилски”, Правилника за 

образователни дейности и др. нормативни документи на ЮЗУ „Неофит Рилски“. 
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Квалификационната характеристика е приета на заседание на Катедрен съвет на 

катедра „Социология“, Протокол № 5 /09.05.2016 г. Актуализирана и приета на 

Катедрен съвет на катедра “Социология”, с Протокол № 4 /03.04.2017 г. 
Квалификационната характеристика е приета на заседание на Факултетния съвет 

на Философски Факултет, Протокол № 6 /16.05.2016 г. Актуализирана и приета 

на заседание на Факултетния съвет на Философски Факултет, Протокол № 

16 /25.04.2017 г. 
Квалификационната характеристика е утвърдена на заседание на Академичния 

съвет на ЮЗУ “Неофит Рилски”, Протокол № 7 /18.05.2016 г. Актуализирана и 

утвърдена на заседание на Академичния съвет на ЮЗУ “Неофит Рилски”, 

Протокол № 19 /31.05.2017 г. 
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