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КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА 

  

 

1. Обща характеристика и образователна цел на магистърската програма 

 

Магистърската програма 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. 

Магистърската програма има интердисциплинарен характер. Тя е насочена към 

получаването на знания в областта на политическите, правните и икономическите 

науки, социологията, философията, културологията и съвременната история, 

ориентирани към проблематиката на европейската социална и културна интеграция в 

нейните теоретични и практически аспекти. В нея е предвидено засилено чуждоезиково 

обучение. Обучението е ориентирано към придобиването на специализирана 

теоретична подготовка, както и на ключови компетенции и практически умения за 

реализация на политиките на ЕС в области като социалната кохезия, образованието, 

културата, здравеопазването, комуникациите.  

 

2. Професионална компетентност и реализация 

 

Предназначението на магистърската програма по “Социални и културни 

политики в Европейския съюз” е да отговори на рязко разширяващите се потребности 

от висококвалифицирани специалисти в областта на европейската интеграция във 

връзка с членството на България в Европейския съюз. Обучението предполага 

професионална реализация на различни позиции в органите на държавната и местната 

власт, в културни институти, политически партии и синдикални организации, както и в 

частния или неправителствения сектор, партниращи с европейски институции и 

работещи в областта на социалните и културните политики в европейското 

пространство. Наред с това обучението създава възможности и образователни 

предпоставки за продължаване в докторска степен по политически и граждански науки. 

 

3. Организация и структура на обучението 

 

При подготовката на разработената учебна документация 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 

2 години /4 семестъра/ за завършили ОКС „Бакалавър” или ОКС „магистър” от друго 

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

осъществена съгласуваност, последователност и предметна връзка между 

предвижданите учебни дисциплини. 
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Учебният план е разпределен в четири семестъра с общ хорариум от 3600 ч., 

които са равни на 120 ECTS кредита.  

 Включени са задължителни и избираеми дисциплини. 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 от Наредбата за държавните изисквания за придобиване на 

висше образование на ОКС „бакалавър“, „магистър“ и „специалист“, 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” 

 

Реализацията на магистърска програма по “Социални и културни политики в 

Европейския съюз” съответства на мисията на ЮЗУ и Философския факултет, на 

техните цели и стратегии, произтичащи от новите измерения на висшето образование в 

България в условията на пълноценното включване на страната в единното европейско 

пространство. Тя е създадена на основата на европейски модели в тази област. По този 

начин се постига съпоставимост на учебното съдържание със съдържанието на 

аналогични специалности в европейските университети. Същевременно в програмата е 

отчетен както положителният опит на българските университети, осъществяващи 

обучение по политически науки и европеистика, така и особеностите на региона, 

където е разположен ЮЗУ “Неофит Рилски”. 

 

 

Квалификационната характеристика е приета на заседание на Катедрения съвет 

на катедра „Философски и политически науки“, Протокол  № 1 / 17.02.2010 г. 

Актуализираната Квалификационна характеристика е приета на заседание на 

Катедрения съвет на катедра „Философски и политически науки“, Протокол  № 28 / 

28.10.2019 г.  

 Квалификационната характеристика е одобрена на заседание на Факултетния 

съвет на Философски Факултет, Протокол № 18 / 10.03.2010 г.    

Актуализираната Квалификационна характеристика е одобрена на заседание на 

Факултетния съвет на Философски Факултет, Протокол № 44 / 04.11.2019 г.  

 Квалификационната характеристика е утвърдена на заседание на Академичния 

съвет на ЮЗУ “Неофит Рилски”, Протокол № 22 / 31.03.2010 г.  

Актуализираната Квалификационна характеристика е утвърдена на заседание на 

Академичния съвет на ЮЗУ “Неофит Рилски”, Протокол № 42 / 06.11.2019  г.  

 

                Ръководител на катедра „Философски и политически науки”: 

       /Проф. д-р Борис Манов/ 

 

  Декан на Философски факултет: 

       /Проф. д-р Борис Манов/ 

 


