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ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ 

“НЕОФИТ РИЛСКИ” 

 

ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ 

 

2700 Благоевград, ул. „Иван Михайлов“ №66, 

Тел: 073/ 588 520, 

Факс: 073/ 88889 55 16, 

E-mail: filosofski@swu.bg 

http://www.swu.bg 

 

КАТЕДРА „ФИЛОСОФСКИ И ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ“  

 

& 

 

КАТЕДРА „СОЦИОЛОГИЯ“ 
 

ИМАТ УДОВОЛСТВИЕТО ДА ВИ ИНФОРМИРАТ,  

ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ 

 ПО  

политология, социология и философия, 

ПРЕЗ АКАДЕМИЧНАТА 2021 / 2022 УЧЕБНА ГОДИНА. 

 

 

СЛЕД ЗАВЪРШЕНО СРЕДНО ИЛИ ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ (СТЕПЕН БАКАЛАВЪР, 

МАГИСТЪР И ДОКТОР) 

 

ПРЕДЛАГАМЕ ВИ: 

 

БАКАЛАВЪРСКИ ПРОГРАМИ: 
 

  ПОЛИТОЛОГИЯ 

Форма на обучение: 

 Редовна, държавна поръчка, с продължителност 4 г. (осем семестъра) и възможност за изготвяне на 

индивидуална програма за обучение и паралелно обучение. 

https://www.youtube.com/watch?v=GbZkMIgecm4  

 

СОЦИОЛОГИЯ 

Форма на обучение: 

 Редовна, държавна поръчка, с продължителност 4 г. (осем семестъра) и възможност за изготвяне на 

индивидуална програма за обучение и паралелно обучение. 

Задочна, държавна поръчка, с продължителност 4 г. (осем семестъра). 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3344724025555682&id=100000543529505&sfnsn=mo 

 

ФИЛОСОФИЯ 

Форма на обучение: 

 Редовна, държавна поръчка, с продължителност 4 г. (осем семестъра) и възможност за изготвяне на 

индивидуална програма за обучение и паралелно обучение. 

Задочна, държавна поръчка, с продължителност 4 г. (осем семестъра). 

https://www.facebook.com/112013060674916/posts/116596573549898/  

 

mailto:filosofski@swu.bg
http://www.swu.bg/
https://www.youtube.com/watch?v=GbZkMIgecm4
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3344724025555682&id=100000543529505&sfnsn=mo
https://www.facebook.com/112013060674916/posts/116596573549898/
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УЧИТЕЛ ПО ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ  

професионална квалификация 

Форма на обучение: 

- редовна и задочна; 

- два семестъра. 

 

УЧИТЕЛ ПО ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ 

професионална квалификация 

(за завършили право и педагогика) 

Форма на обучение: 

- редовна и задочна; 

- два семестъра. 

  

УЧИТЕЛ ПО ФИЛОСОФИЯ  

професионална квалификация 

Форма на обучение: 

- редовна и задочна; 

- два семестъра. 

 

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ: 

 
ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ 

Форма на обучение: 

Редовна, за притежаващи ОКС „Бакалавър“ или „Магистър“ по същото професионално направление - 

2 семестъра; 

Редовна, за притежаващи ОКС „Бакалавър“ или „Магистър“ по други професионални направления - 

4 семестъра. 

 

ПРАКТИЧЕСКА ФИЛОСОФИЯ 

Форма на обучение: 

Редовна, за притежаващи ОКС „Бакалавър“ или „Магистър“ по същото професионално направление - 

2 семестъра; 

Редовна, за притежаващи ОКС „Бакалавър“ или „Магистър“ по други професионални направления - 

4 семестъра. 

 

СОЦИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ И ПУБЛИЧНИ КОМУНИКАЦИИ 

Форма на обучение: 

Редовна, за притежаващи ОКС „Бакалавър“ или „Магистър“ по същото професионално направление 

3.3. "Политически науки" - 2 семестъра; 

Редовна, за притежаващи ОКС „Бакалавър“ или „Магистър“ по други професионални направления - 

4 семестъра. 

 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПОЛИТИЧЕСКИ МАРКЕТИНГ 
Форма на обучение: 

Редовна, за притежаващи ОКС „Бакалавър“ или „Магистър“ по същото професионално направление 

3.3. "Политически науки" - 2 семестъра; 

Редовна, за притежаващи ОКС „Бакалавър“ или „Магистър“ по други професионални направления - 

4 семестъра. 

 

СОЦИОЛОГИЯ И АНТРОПОЛОГИЯ НА РЕЛИГИЯТА 

Форма на обучение: 

Редовна, за притежаващи ОКС „Бакалавър“ или „Магистър“ по същото професионално направление 

3.3. "Политически науки" - 2 семестъра; 
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Редовна, за притежаващи ОКС „Бакалавър“ или „Магистър“ по други професионални направления - 

4 семестъра. 

 

ФИЛОСОФИЯ 

Форма на обучение: 

Редовна, за притежаващи ОКС „Бакалавър“ или „Магистър“ по същото професионално направление - 

2 семестъра; 

Редовна, за притежаващи ОКС „Бакалавър“ или „Магистър“ по други професионални направления - 

4 семестъра. 

 

ФИЛОСОФИЯ И ПСИХОАНАЛИЗА 

Форма на обучение: 

Редовна, за притежаващи ОКС „Бакалавър“ или „Магистър“ по същото професионално направление - 

2 семестъра; 

Редовна, за притежаващи ОКС „Бакалавър“ или „Магистър“ по други професионални направления - 

4 семестъра. 

 

ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ: 
 

ИСТОРИЯ НА ФИЛОСОФИЯТА 

Форма на обучение: 

Редовна, задочна и самостоятелна. 

 

ПОЛИТОЛОГИЯ  

    Форма на обучение: 

Редовна, задочна и самостоятелна. 

 

СОЦИАЛНА ФИЛОСОФИЯ 

Форма на обучение: 

Редовна, задочна и самостоятелна. 

 

СОЦИОЛОГИЯ 

Форма на обучение: 

Редовна, задочна и самостоятелна. 

 

СЪВРЕМЕННИ ФИЛОСОФСКИ ТЕОРИИ 

Форма на обучение: 

Редовна, задочна и самостоятелна. 

 

          Към катедра „Философски и политически науки“ функционират „Клуб на младия политолог“ и 

„Клуб за дебати Сократ“, които са място за дискусии по актуални политически и философски теми 

между студентите политолози и философи.  

          Към катедрата са създадени два центъра: „Център за немски идеализъм“, който е създаден през 

2008 г., той издава студентски философски вестник „Аргумент“ и студентски философски сборник 

„Философски опити“; и „Център за изследвания и разпространение на политически и философски 

идеи“, който е създаден през 2009 г. Той издава електронното списание „NotaBene” (https://notabene-

bg.org) и организира периодични дискусии по теми, свързани с „горещи точки” в международните 

отношения засягащи България („ЕС, Турция и Сирия”, „ЕС, Русия и анексирането на Крим”, 

„Енергийната независимост на България”; „Европейското интегриране на Западните Балкани” и т.н.). 

В тези дискусии са участвали, освен преподаватели от университета, бивши български посланици в 

засегнатите държави, експерти с международна известност, представители на Дипломатическия 

институт при Министъра на външните работи, реномирани университетски преподаватели. 

         Към катедра „Социология“ е създадена „Лаборатория за социологически изследвания“ и 

Международен академичен семинар „Медии и образование". Катедра „Социология“ издава 

https://notabene-bg.org/
https://notabene-bg.org/
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двуезичното електронно научно списание „Проблеми на постмодерността“ 

(https://pmpjournal.org/index.php/pmp), което стартира през 2011 г.  

         Катедрите организират: кръгли маси по теми с обществена значимост; национални и 

международни конференции, в които активно участие могат да вземат обучаващите се в 

университета студенти и докторанти; работи се както по национални, така и по международни 

образователни проекти; курсове и семинари /напр. „Предизборна кампания за местни избори“ и др. 

 

БИХМЕ БИЛИ ПРИЗНАТЕЛНИ,  АКО НАПРАВИТЕ ШИРОКО ДОСТЪПНА ТАЗИ 

ИНФОРМАЦИЯ! 

 

ЗАПОВЯДАЙТЕ ПРИ НАС НА АДРЕС: 

 

2700 Благоевград, 

ул. „Иван Михайлов“ №66 

Или да се свържете с нас на: 

Тел: 073/ 588 520 

0882/ 938240 

Факс: 073/ 88889 55 16 

E-mail: filosofski@swu.bg 
http://www.swu.bg 

https://pmpjournal.org/index.php/pmp
mailto:filosofski@swu.bg
http://www.swu.bg/

