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КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

1. Обща характеристика и образователна цел на магистърската програма 

Магистърската програма има за цел да задълбочи, обогати и допълни теоретичната 

подготовка на завършилите бакалавърска степен по Политически науки, като 

предостави знания и умения с широк спектър на практическа приложимост. По този 

начин тя подготвя специалисти за успешна реализация в различни сфери на 

обществения живот. Обучението осигурява задълбочена научно-теоретична и 

специализирана подготовка; овладяване на умения и капацитет за научно-приложна и 

научноизследователска дейност; формиране на личностни качества, необходими за 

работа в условията на усложняващия се и бързо променящ се съвременен свят. 

 

2. Професионална компетентност и реализация 

Предназначението на магистърската програма „Гражданско образование” е да отговори 

на все по-разширяващата се потребност от практическа приложимост на теоретичните 

знания за политическата система и политическите процеси както в личен, така и в 

обществен план. Завършилите тази магистърска степен придобиват знания, 

компетенции и практически умения за успешно личностно развитие, както и 

способности и нагласи за дейност в различни национални  и международни 

институции, неправителствени организации, масмедии, училища. Могат да работят и в 

органите на властта, както и в граждански структури. 

Обучението  създава  възможности  и  образователни предпоставки за продължаване на 

обучението в докторска степен. 

 

3. Организация и структура на обучението 

Разработената учебна документация е в съответствие с най-новите тенденции в 

развитието на образованието в България от гледна точка на задълбочаването на 

обучението по гражданско образование. При подготовката й е отчетен както 

националния, така и международния опит в тази област. Тя съответства на приетите 

стандарти за професионална подготовка на магистри. Обучението е с продължителност 

1 година /два семестъра/ за завършилите ОКС „Бакалавър” или ОКС „магистър” от 

същото професионално направление. Магистърската програма е съставена така, че да  

бъде осъществена съгласуваност, последователност и предметна връзка между 

предвижданите учебни дисциплини. 

 

Учебен план за специалисти: 

Учебният план е разпределен в два семестъра с общ хорариум от 375 ч., които са равни 

на 60 ECTS кредита. Хорариумът е разпределен по семестри както следва: първи 

семестър – 225 ч., втори семестър – 150 ч. Относително малкият дял на хорариума във 

втория семестър се дължи на факта, че в този семестър основна учебна дейност е и 

подготовката на магистърска теза или държавен изпит.  

 Включени са задължителни и избираеми дисциплини. Задължителните учебни 

дисциплини (255 ч.) дават общо 31 ECTS кредита. Те осигуряват задълбочена научно-

теоретична и специализирана подготовка.  

Всеки студент може да изучава по желание всяка учебна дисциплина, преподавана в 

университета, независимо от факултета, в който се изучава /в съответствие с чл. 2, ал. 5 
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от Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование, 

публикувана в ДВ бр. 76/2002 г. Общ хорариум на избраните факултативни 

дисциплини – до 10 % от общия хорариум. 

 Дипломирането на студентите става с писмен държавен изпит или със защита на 

магистърска теза, за които при положителен резултат се придобиват 15 ECTS. 

 

4. Съответствие с мисията на ЮЗУ „Неофит Рилски” 

Магистърската програма „Гражданско образование” напълно съответства на мисията на 

ЮЗУ „Неофит Рилски“ и на Философски факултет, на техните учебни цели и учебни и 

научноизследователски стратегии, произтича от новите измерения на средното и 

висшето образование в България и на задачите за пълноценното включване на страната 

в международните политически процеси. Програмата е съобразена с националните и 

европейските стандарти, както и с изискванията и спецификата на региона, в който е 

разположено висшето училище. 

 

Квалификационната характеристика на специалността Политология за 

образователно-квалификационна степен „Магистър” с професионална квалификация 

„Магистър по гражданско образование” е основен  документ, който определя 

разработването  на  учебния  план и  учебните  програми.  Тя е съобразена с 

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”, 

Закона за висшето образование, Правилника за устройството и дейността на ЮЗУ 

„Неофит Рилски”, Правилника за образователни дейности и други нормативни 

документи на университета. 

             

          

Квалификационната характеристика е приета на заседание на Катедрения съвет 

на катедра Философски и политически науки, Протокол № 1/ 30.01.2017 г.  

 

Квалификационната характеристика е 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 № 19/31.05.2017 г. 

 

Ръководител на катедра „Философски и политически науки”: 

       /Проф. д-р Борис Манов/ 

 

    Декан на Философски факултет: 

                  /Проф. д-р Борис Манов/ 

 

 

 

 


