
Искате ли
да бъдете част
от новите лидери
на България?



Имате ли намерение да работите
в публичната администрация
или предпочитате да бъдете

експерт по политически проблеми
в банки, фондации, фирми, медии?



Може би ще се насочите към гражданския сектор, 
който също се нуждае от млади хора
със солидни политически познания?



Завършилите Политология
могат да се реализират

и като:

• Учители по Гражданско образование
•Изследователи
• PR агенти
•Предизборни консултанти
•Мениджъри



Къде можете да получите:
модерно и адекватно обучение,

лично отношение,
свобода на избор

и богата
на възможности среда?



ВЮгозападен университет
„Неофит Рилски”

http://www.swu.bg/



Университетът предлага:
две общежития,

3 студентски стола,
библиотека и електронна
читалня с достъп до база
данни EBSCO Publishing, 
Science Direct, SCOPUS, 
Benham Sciece, ProQuest 

Central.



Специалност

„Политология”

е акредитирана

с най-висока оценка

от Националната агенция

за оценяване и акредитация. 



Атрактивна е възможността
за мобилност в европейски страни
по програми "Еразъм" и "Еразъм+".

Ще се научите да управлявате
и европейски проекти.



Университетът предлага още:



А как да “разпусна” след дълъг ден в университета? 

Благоевград, със своите дискотеки, 
младежки фестивали, студентски партита и купони, 
предлага приятни емоции, динамика и пълноценно

прекарано свободно време.
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