Уважаеми кандидати,
Преди да започнете процеса по регистрация в платформата, молим да се запознаете подробно с условията и
необходимите документи за прием в желаните от вас магистърски програми. В случай че имате нужда от допълнителна
информация по приема във Философски факултет, можете да пишете на е-мейл адрес magistripriem@phls.uni-sofia.bg
Приемът на документи за магистърските програми във Философски факултет ще се осъществява електронно на адрес https://phls.kmk.unisofia.bg в периода 01.06.2018 – 05.09.2018 г. включително. Достъпът до електронният портал изисква задължителна регистрация с истински
лични данни и валиден е-мейл адрес, на която ще се изпращат съобщенията от ФФ на Софийски университет „Св. Климент Охридски“.
Въвеждането на необходимите данни в електронната система става последователно, като се спазват изискванията за попълване на
задължителните полета, отбелязани със звездичка(*).
Кандидатите, които имат затруднения да направят сами регистрация и/или да подадат заявление за кандидатстване, могат да получат
помощ на място от служител на ФФ в периода 12.07.2018 г. до 13.07.2018 г. или от 27.08. до 05.09.2018 г. включително на адрес гр. София, СУ
"Св. Кл.Охридски", Философски факултет, бул. Цариградско шосе 125, бл. 4, етаж 1, Конферентна зала „Яйцето“. Приемното време е от 9.30 ч. до
17.00ч. (без прекъсване)
Условия и документи за прием за всички кандидати:
1. Всички кандидати трябва да имат висше образование – образователно-квалификационна степен бакалавър или магистър след средно
образование и да са завършили легитимни висши училища.
Лицата, завършили висше образование, субсидирано от държавата с образователно-квалификационна степен „магистър“, или
обучаващи се в същата степен по този ред, могат да кандидатстват за следваща магистратура само за обучение срещу заплащане.

2. Кандидатите попълват в електронната система за прием за прием всички задължителни полета и посочват магистърските програми,
за които искат да кандидатстват. Генерираната по този начин молба се разпечатва от комисията по приема и се подписва от кандидатите в
периода 12.07.2018 г. до 13.07.2018 г. или от 27.08. до 05.09.2018 г., в дните определени за изпити или на дати, които ще бъдат определени
допълнително. ВНИМАНИЕ: Класирането се извършва низходящо по реда на посочените магистърски програми и в съответствие с
утвърдените места за прием на студенти. Това означава, че най-желаната магистърска програма/ форма на обучение/ форма на
заплащане трябва да бъде на първо място, следващата на второ и т.н.
3. Кандидатите прикачват електронно копие на дипломата за завършено висше образование (заедно с всички приложения) по т.1.
Оригиналната диплома се предоставя за сверяване с копието в периода 12.07.2018 г. до 13.07.2018 г. или от 27.08. до 05.09.2018 г. в дните
определени за изпити или на дати, които ще бъдат определени допълнително.
4. Кандидатите, които подават документите си на място във ФФ предоставят оригинал и копие на дипломата за завършено
образование. Оригиналите се връщат на кандидатите на място след проверка.
5. В случай че издаването на дипломата за висше образование е предстоящо, кандидатът прикачва електронно копие на академична
справка, в която да са отразени средният успех от семестриалните изпити с хорариума на часовете по отделните дисциплини и успехът от
държавните изпити. Академична справка-оригинал (или нотариално заверено копие) се предоставя в периода 12.07.2018 г. до 13.07.2018 г. и
от 27.08.-05.09.2018 г., в дните определени за изпити или на дати, които ще бъдат определени допълнително.. Кандидатите, които подават
документите си на място във ФФ предоставят оригинал или нотариално заверено копие на академичната справка.
6. За кандидати, завършили Софийския университет „Св. Климент Охридски“, на които издаването на дипломата за висше образование
е предстоящо, се допуска да представят електронно копие на уверение, издадено от отдел „Студенти“ към съответния факултет. Оригиналното
уверение се предоставя в периода 12.07.2018 г. до 13.07.2018 г. и от 27.08.-05.09.2018 г., в дните определени за изпити или на дати, които ще
бъдат определени допълнително.. Кандидатите, които подават документите си на място във ФФ предоставят оригинал на уверението.

7. Кандидати, придобили в чужбина образователно-квалификационна степен на висше образование, признато по законодателството
на съответната държава, могат да кандидатстват за обучение в магистърската степен, след като са преминали процедура по признаване на
образованието от Софийския университет или към момента на кандидатстване са стартирали такава процедура. Кандидати, непреминали или
незапочнали процедурата, не се допускат до участие в конкурса. Кандидатът предоставя електронно копие на Удостоверението за признаване на
образованието или документ, издаден от сектор "Прием на студенти" към отдел "Образователни дейности" потвърждаващ стартирала
процедура. Оригинали на представените документи се предоставят за сверяване с копието в периода 12.07.2018 г. до 13.07.2018 г. и от 27.08.05.09.2018 г., в дните определени за изпити или на дати, които ще бъдат определени допълнително.Кандидатите, които подават документите
си на място във ФФ предоставят оригинал и копие на посочените документи.
8. Документ за платена такса. Таксата за участие в конкурса е в размер на 30 лв. за един изпит и по 30 лв. за всеки следващ изпит. Такса в
размер на един изпит заплащат и кандидатстващите без конкурсен изпит. Внесена такса за участие в конкурса не се възстановява! Ако не сте
сигурни каква сума трябва да заплатите, моля, консултирайте се с комисията по приема на място или на е-мейл: magistripriem@phls.unisofia.bg
От такса за кандидатстване се освобождават: лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто;
военноинвалиди и военнопострадали; кръгли сираци (до 26-годишна възраст) и майки с три и повече деца;
* Ако кандидатствате по електронен път, можете да заплатите такса за участие в конкурса както следва:
- онлайн през системата Epay. След извършване на онлайн плащане, кандидатът получава входящ номер, с който участва в класирането,
но само ако отговаря на всички останали условия за прием в съответната магистърска програма/програми.
- на каса чрез EasyPay. При избор на тази опция, на посочения от Вас е-мейл адрес ще получите код за плащане. Можете да заплатите на
касите на EasyPay и след това да сканирате и прикачите платежния документ или да го предоставите на място в приемната на ФФ.
- в брой на касите на Университета (Паричен салон, Северно крило, етаж V) или по банков път на сметка:
БНБ–ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ;
IBAN: BG52 BNBG 9661 3100 1743 01
BIC CODE: BNBGBGSD
Титуляр: СУ „Св. Климент Охридски”
Вносител: Три имена, факултет, основание за плащане
И в тези случаи можете да сканирате и прикачите платежния документ или да го предоставите на място в приемната на ФФ.

9. Допълнителни документи* според изискванията на програмата
Магистърска програма

Кой може да кандидатства?

Допълнителни
документи*

Условия за прием и балообразуване

Форма на
заплащане

Повече информация:

Държавна субсидия
Платено обучение

МП Виртуална
култура

Държавна субсидия
Платено обучение

МП Философия

Държавна субсидия
Платено обучение

МП История и
съвременност на
философията

Професионално направление Философия / магистърски програми в специалности Философия и Реторика
Виртуална култура, редовно

не

обучение/ 3 семестъра

Философия, редовно
обучение/ 2 семестъра за
специалисти (с бакалавърска
степен по философия/ 3
семестъра за неспециалисти

не

История и съвременност на
философията, редовно
обучение/ 2 семестъра за
специалисти (с бакалавърска
степен по философия/ 3
семестъра за неспециалисти

Интегративна биоетика,
редовно обучение/ 3 семестъра

не
Лица завършили висше образование –
ОКС бакалавър или ОКС магистър след
средно образование, независимо от
професионалното направление

Философска антропология,

Държавна субсидия
Платено обучение

МП Интегративна
биоетика
Философска
антропология

Държавна субсидия
Платено обучение

МП Философия на
съзнанието и езика

Държавна субсидия
Платено обучение

МП Реторика

не

Конкурсният изпит включва събеседване с
изпитната комисия. Като алтернативни изпити за
програмата се признават и такива положени за
магистърските програми "Интегративна
биоетика" и "История и съвременност на
философията".
Събеседването е задължително и за кандидати
само за платено обучение

Държавна субсидия
Платено обучение

МП Философия за
средните училища

Допълнителни
документи*

Условия за прием и балообразуване

Форма на
заплащане

Повече информация:

не
не

редовно обучение/ 3 семестъра

„Философия на съзнанието и
езика“, задочно обучение/ 3

не

успех е не по-нисък от добър, и в зависимост от
утвърдените места за прием

семестъра

Реторика, редовно и задочно
обучение/ 2 семестъра за
специалисти (с бакалавърска
степен по Философия)/ 3
семестъра за неспециалисти

Философия за средните
училища, задочно обучение/ 2
семестъра

Магистърска програма

За кандидати за прием за места
субсидирани от държавата: събеседване
по определен от програмата кръг от теми
или мотивационно събеседване. Балът за
класиране в програмите се образува от
средноаритметичната оценка от
семестриалните и държавните изпити и
оценката от събеседването. Програмите
признават и всяка друга оценка, получена от
положен конкурсен изпит в магистърска
програма на Философски факултет от
същата година.
Приемът на кандидатите за платена форма
на обучение се осъществява без полагане
на конкурсни изпити, само въз основа на
успеха от дипломата при условие, че този

не

Лица завършили висше образование –
ОКС бакалавър или ОКС магистър след
средно образование по всички
професионални направления от
областите: Образование; Изкуства и
хуманитарни науки; Обществени,
стопански и правни науки

Кой може да кандидатства?

Държавна субсидия
Платено обучение

Философия с преподаване
на английски език, редовно и
задочно обучение/ 3 семестъра

Лица завършили висше образование –
ОКС бакалавър или ОКС магистър след
средно образование, независимо от
професионалното направление и
владеещи английски език на достатъчно
високо ниво.

Документ за владеене
на английски език:
бакалавърска степен от
университет с
преподаване на
английски, завършена
английска гимназия,
преминат курс по
английски на
университетско или
гимназиално ниво,
TOEFЕL и др

За кандидатстващите за прием в субсидираните
от държавата места: събеседване на английски
език по приложения кръг от теми. За платена
форма на обучение - без полагане на конкурсни
изпити, само въз основа на успеха от дипломата
за завършена степен на висше образование
(бакалавър или магистър) при условие, че този
успех е не по-нисък от добър, и в зависимост от
утвърдените места за прием

не

А) за студенти с бакалавърска степен по
психология, завършили СУ, вместо полагане на
писмен изпит – тест се признава средната оценка от
семестриалните изпити по Психология на
развитието в детска и юношеска възраст – част 1 и
2;
Б) за студенти с бакалавърска степен по психология,
които не са завършили СУ, се изисква явяване на
писмен изпит – тест за базови знания по психология
на развитието (студентите, завършили СУ, могат по
желание също да изберат явяване на писмен изпит –
тест за базови знания).
Балообразуване: Класирането на кандидатите с
бакалавърска степен по Психология да се извършва въз
основа на:
1.Сумарната оценка от: среден семестриален успех;
успех от дипломирането; среден успех от
семестриалните изпити по психология на развитието в
детска и юношеска възраст – част 1 и 2 – за бакалаври
от СУ, или оценка от писмения изпит – тест, за
бакалаври психолози от други университети.
2. Събеседване (интервю) с кандидатите.
Двата изпита са задължителни и за кандидати само
за платено обучение

Държавна субсидия
Платено обучение

МП ДЮУП за
бакалаври по
психология

не

1. Среден успех от семестриалните и
държавните изпити (защита на дипломна
работа) – над мн. добър (4,50).
2. Събеседване (интервю) с кандидатите върху
интересите и мотивацията за обучение в
програмата. Оценката от интервюто е „да“ или
„не“.
Балообразуване: Класирането на успешно
преминалите през събеседването кандидати се
извършва въз основа на средния успех от
семестриалните и държавните изпити (защита на
дипломна работа) от завършената бакалавърска
степен.

Платено обучение

МП ДЮУП за
хуманитари

Държавна субсидия
(само за редовно
обучение)
Платено обучение

МП Философия с
преподаване на
английски език

Специалност Психология

Детско-юношеска и
училищна психология
(диагностика и
консултиране) за бакалаври
по психология, редовно

Лица завършили висше образование –
ОКС бакалавър или ОКС магистър след
средно образование по Психология

обучение, 3 семестъра + 1
семестър практика по избор

Детско-юношеска и училищна
психология (диагностика и
консултиране) за хуманитари,
редовно обучени/ 5 семестъра +
1 семестър практика по избор

Лица завършили висше образование –
ОКС бакалавър или ОКС магистър след
средно образование в областта на
хуманитарните, педагогическите или
социалните науки.

Магистърска програма

Кой може да кандидатства?

Допълнителни
документи*

Клинична психология, редовно
обучение/ 5 семестъра

Лица завършили висше образование –
ОКС бакалавър или ОКС магистър след
средно образование по психология,
здравни грижи, здравен мениджмънт,
медицина и дентална медицина

Организационно поведение и
консултиране на
организацията, редовно
обучение/ 3 семестъра

Лица завършили висше образование –
ОКС бакалавър или ОКС магистър след
средно образование, независимо от
професионалното направление

не

Трудова и организационна
психология, редовно и задочно
обучение/ 3 семестъра

Лица завършили висше образование –
ОКС бакалавър или ОКС магистър след
средно образование в областта на
социалните, педагогическите,
икономическите и хуманитарните
науки.

CV, което се подава
заедно с останалите
документи

не

Условия за прием и балообразуване
Програмата е предназначена за бакалаври по
психология, здравни грижи, здравен
мениджмънт, медицина и дентална медицина.
За кандидати за места, субсидирани от
държавата и за платено обучение:
1. Среден успех от семестриалните и
държавните изпити над мн. добър (4,50);
2. Писмен конкурсен изпит по приложена
програма;
3. Интервю с кандидатите, успешно положили
писмения конкурсен изпит. Оценката от
интервюто е с „да“ или „не“.
Получилите оценка „не“ на интервюто не
участват в класирането.
Балообразуване:
За кандидатите за места, субсидирани от
държавата и в платена форма на обучение,
успешно издържали интервюто и
средноаритметично от оценките по т. 2 и 3 от
условията за прием;
Кандидатите се явяват на интервю, което се
оценява с „да“ или „не“. При интервюто се
вземат под внимание комуникативните умения и
мотивацията на кандидатите за включване в
магистърската програма. Лицата, преминали
успешно интервюто, се класират по бал въз
основа на успеха от дипломата за висше
образование.
Кандидатите за места, субсидирани от
държавата, се явяват на писмен изпит по
приложена програма, който се оценява с оценка.
Кандидатите за платена форма на обучение се
явяват задължително на събеседване по
приложената програма, което се оценява с „да“
или „не“.
Приемът на студенти за субсидираните от
държавата места се извършва на основата на
бал, формиран от оценката от писмения
конкурсен изпит и средноаритметичния успех
от дипломата. При равни други условия за
местата, субсидирани от държавата, предимство
имат кандидати, завършили бакалавърска степен
по психология в СУ „Св. Климент Охридски“.
Задочната форма на обучение е само платена!

Форма на
заплащане

Повече информация:

Държавна субсидия
Платено обучение

МП Клинична
психология

Платено обучение

Държавна субсидия
(само за редовната
форма)
Платено обучение

МП
Организационно
поведение и
консултиране на
организацията

МП Трудова и
организационна
психология

Магистърска програма

Обща психология на английски
език, задочно обучение / 3
семестъра

Социална и юридическа
психология, редовно обучение/
3 семестъра

Психология на здравето за
бакалаври по психология,
редовно обучение /3 семестъра

Психология на здравето за
хуманитари, редовно обучение/
5 семестъра

Кой може да кандидатства?

Лица завършили висше образование –
ОКС бакалавър или ОКС магистър след
средно образование по специалност,
различна от психология.

Лица завършили висше образование –
ОКС бакалавър или ОКС магистър след
средно образование по психология,
право или международни отношения

Лица завършили висше образование –
ОКС бакалавър или ОКС магистър след
средно образование по Психология

Лица завършили висше образование –
ОКС бакалавър или ОКС магистър след
средно образование с хуманитарна
специалност, медицина, стоматология,
фармация, здравни грижи, обществено
здраве

Допълнителни
документи*

Форма на
заплащане

Повече информация:

Платено обучение

МП Обща
психология на
английски език

не

Среден успех от семестриалните и държавните изпити
над мн. добър (4,50);
Мотивационно интервю с кандидатите. При
интервюто кандидатите се оценяват с „да“ или „не“.
Балът за класиране на успешно издържалите
интервюто е въз основа на успеха от семестриалните и
държавните изпити.
Мотивационното интервю е задължително и за
кандидати само за платено обучение

Държавна субсидия
Платено обучение

Социална и
юридическа
психология

не

1.Среден успех от семестриалните и държавните
изпити (или оценка от дипломна работа) - „добър“
или по-висок;2.Събеседване с кандидатите върху
интересите и мотивацията им за обучение в
програмата. Интервюто не предполага оценка на
знания, а разговор за интересите и мотивацията за
обучение в програмата. Оценката от интервюто е „да“
или „не“.3.Класирането на кандидатите, успешно
преминали събеседването, се извършва въз основа на
сумарната оценка по точка 1.Събеседването е
задължително и за кандидати само за платено
обучение

Държавна
субсидияПлатено
обучение

МП Психология на
здравето за
бакалаври по
психология

не

1.Среден успех от семестриалните и държавните
изпити (или оценка от дипломна работа) - „добър“
или по-висок;
2.Събеседване с кандидатите върху интересите и
мотивацията им за обучение в програмата. Оценката
от интервюто е „да“ или „не“.
3.Класирането на кандидатите, успешно преминали
събеседването, се извършва въз основа на сумарната
оценка по точка 1.
Събеседването е задължително и за кандидати само
за платено обучение

Държавна субсидия
Платено обучение

МП Психология на
здравето за
хуманитари

• Документ,
доказващ
владеенето на
английски език:
TOEFL, IELTS, CPE,
друг подобен
сертификат, диплома
от английска езикова
гимназия или от
английски
университет.
• Curriculum Vitae
• Мотивационно
писмо (макс. една
страница)

Условия за прием и балообразуване

Кандидатите се явяват на интервю, което се
оценява с „да“ или „не“. Лицата, преминали
успешно интервюто, се класират по бал въз
основа на успеха от дипломата за висше
образование
Интервюто е задължително и за кандидати
само за платено обучение

Магистърска програма

Организационна психология и
кроскултурен мениджмънт (на
английски език), задочно
обучение/ 3 семестъра

Кой може да кандидатства?

Допълнителни
документи*

Лица завършили висше образование –
ОКС бакалавър или ОКС магистър след
средно образование, независимо от
професионалното направление

• Документ,
доказващ владеене
на английски език:
TOEFL, IELTS, CPE,
друг подобен
сертификат, диплома
от английска езикова
гимназия или от
английски
университет.
• Curriculum Vitae

Условия за прием и балообразуване

Кандидатите се явяват на интервю, което се оценява с
„да“ или „не“. Лицата, преминали успешно интервюто,
се класират по бал въз основа на успеха от дипломата
за висше образование

Форма на
заплащане

Повече информация:

Платено обучение

МП
Организационна
психология и
кроскултурен
мениджмънт

Държавна субсидия
Платено обучение

МП Трудови пазари
и развитие на
човешките ресурси

Интервюто е задължително и за кандидати само за
платено обучение

Специалност Социология

Трудови пазари и развитие на
човешките ресурси, редовно
обучение/ 3 семестъра

Лица завършили висше образование –
ОКС бакалавър или ОКС магистър след
средно образование с Социология,
Психология, Икономика, Стопанско
управление и всички останали
специалности в професионално
направление: Икономика и
Управление, Право, Публична
администрация, Културология,
Политология, Европеистика,
Философия, Антропология, История,
Етнология, Туризъм и Социални
дейности – само с профил Социална
работа в сферата на трудовата заетост.
Места, субсидирани от държавата, са
предназначени само за кандидати с
бакалавърска степен.
Приемат се и кандидати с
бакалавърска или магистърска степен и
от други хуманитарни науки при
условие, че работят поне от шест
месеца на трудов/ граждански договор
като специалисти/ консултанти в
областта на трудовите пазари и/ или
човешките ресурси.

За кандидати с
бакалавърска или
магистърска степен
от други
хуманитарни науки При
кандидатстването си,
наред с другите
документи, само тези
кандидати
представят служебна
бележка от
фирмата/организац
ията, в която
работят,
удостоверяваща
трудовия стаж и
длъжността, както и
препоръка от прекия
им ръководител

• Минимален успех от дипломата за висше
образование: „Мн. Добър“ (4.50)
Студенти с по-нисък успех, но не по-нисък от „Добър
4.00“, могат да кандидатстват в програмата само за
платено обучение.
• Писмен изпит. Задължителен и за студентите,
кандидатстващи само за обучение срещу заплащане.
Бал и балообразуване: Бал = средно аритметичен успех
от следването и оценка от държавен изпит/ дипломна
работа + оценката от писмен изпит. Кандидатите,
получили на писмения изпит оценка „Слаб (2)“, не
участват в класирането.

Магистърска програма

Политическа социология,
редовно обучение/ 3
семестъра

Кой може да кандидатства?

Лица завършили висше образование –
ОКС бакалавър или ОКС магистър след
средно образование, независимо от
професионалното направление

Допълнителни
документи*

Условия за прием и балообразуване

Форма на
заплащане

Повече информация:

Минимален средноаритметичен успех от следването
в бакалавърска или магистърска степен и оценка от
държавния изпит/ дипломната работа): „Мн. Добър“
(4.50)
2. Събеседване (интервю) с кандидатите относно
мотивацията и интересите им в полето на
политическата социология. Оценяването е с „да“ или
„не“.
Балообразуване: Състезателният бал на кандидатите се
образува от средноаритметичния успех от
семестриалните изпити и държавния
изпит/дипломната работа – при оценка „да“ от
интервюто
Събеседването е задължително и за кандидати само
за платено обучение

Държавна субсидия
Платено обучение

МП Политическа
социология

няма

1.Среден успех от семестриалните и държавните
изпит над добър (4,00).
2.Събеседване с кандидатите за мотивацията им,
очакванията и общата подготовка в областта на
науките за обществото и културата.
Балообразуване: Среден успех от т. 1 и т. 2 от условията
за прием. При равен успех предимство имат
възпитаниците на Софийския университет или на
престижни чуждестранни учебни заведения.
Събеседването е задължително и за кандидати само
за платено обучение

Държавна субсидия
Платено обучение

МП Културна
антропология

1. Успех най-малко мн. добър (5,00);2. Тест върху
общата и художествената култура на
кандидата.Балообразуване: Среден успех от т. 1 и т. 2
от условията за прием. При равен успех предимство
имат възпитаници на Софийския университет.Тестът е
задължителен и за кандидати само за платено
обучение

Държавна
субсидияПлатено
обучение

МП Изкуства и
съвременност (ХХХХІ век)

Държавна субсидия
Платено обучение

МП Мениджмънт и
социализация на
културното
наследство

няма

Специалност Културология

Културна антропология,
редовно обучение/ 2 семестъра

Лица завършили висше образование –
ОКС бакалавър или ОКС магистър след
средно образование в областта на
социалните и хуманитарните науки.

Изкуства и съвременност (XXXXI век), редовно обучение/ 3
семестъра

Лица завършили висше образование –
ОКС бакалавър или ОКС магистър след
средно образование в областта на
хуманитарните и социални науки, както
и възпитаници на училищата по
изкуствата

няма

Мениджмънт и социализация
на културното наследство,
редовно обучение/ 2 семестъра

Лица завършили висше образование –
ОКС бакалавър или ОКС магистър след
средно образование специалностите
Културология, География на туризма,
Туризъм, Икономика на социалнокултурните дейности, История,
Археология, Етнология, Славянски и
Западни филологии, Реставрация,
Изкуствознание, Архитектура,
Педагогика на изкуството и др.

Допуска се прием в
програмата и на
випускници от други
специалности, които
работят в областта на
туризма или в
държавни, общински и
частни организации,
имащи отношение към
културното
наследство. Представя
се служебна бележка

1. Среден успех от дипломата за завършено висше
образование добър;
2. Оценката от събеседване за мотивацията,
очакванията и общата подготовка в областта на
културното наследство.
Събеседването е задължително и за кандидати само
за платено обучение

Магистърска програма

Кой може да кандидатства?

Допълнителни
документи*

Условия за прием и балообразуване

История на жените и половете
(МАТИЛДА), редовно обучение/
3 семестъра

Лица завършили висше образование –
ОКС бакалавър или ОКС магистър след
средно образование с успех минимум
Добър 4,00 и владеещи поне два от
езиците, на които се преподава в
университетите партньори (български,
английски, немски, френски)

Документ за езикова
квалификация
Мотивационно
писмо до две
страници (желателно
на английски език)

Условия за прием:
1. Среден успех от дипломата - минимум
Добър 4.00
2. Свободно писмено и говоримо владеене на
поне два от езиците, на които се преподава в
университетите партньори (български,
английски, немски, френски), удостоверено с
документ за езикова квалификация.
3. Мотивационно писмо
Балообразуване: Среден успех от т. 1 и т. 3 от
условията за прием

Медии, комуникация, култура,
редовно обучение/ 2 семестъра

Лица завършили висше образование –
ОКС бакалавър или ОКС магистър след
средно образование в областта на
хуманитарните и социални науки като
например: журналистика,
културология, науки за информацията
и комуникацията, философия,
социология, европеистика, но също
право, икономика, както и други
социални и хуманитарни специалности

При равен резултат
предимство имат
кандидатите, които
могат да докажат
владеенето на един
от следните три
езика – немски,
френски, английски –
със съответния
сертификат.

Балообразуване:
1. Среден успех от дипломата за завършено висше
образование Добър;
2. Оценка от събеседване за мотивацията,
очакванията и общата подготовка. В балообразуването
може да участва оценка от събеседване, получена в
една от другите три магистърски програми по
културология, а именно „Културна антропология“,
„Изкуства и съвременност (20-21 век)“, „Мениджмънт и
социализация на културното наследство“.
Събеседването е задължително и за кандидати само
за платено обучение

Мотивационно
писмо

Условия за прием:
1. За държавна поръчка – писмен конкурсен изпит.
2. Мотивационно писмо
3. Средният успех от семестриалните и държавните
изпити (или оценка от дипломна работа) да е „добър“
или по-висок.
Балообразуване:
1. За държавна поръчка - бал, формиран от следните
компоненти:
– средноаритметичното от семестриалния успех и
средния успех от държавните изпити (или оценка от
дипломна работа)
– оценката от мотивационно писмо (по 6-балната
скала)
– оценката от писмения конкурсен изпит, умножена по
коефициент 2.
2. За платено обучение - бал, формиран от следните
компоненти:
– средноаритметичното от семестриалния успех и
средния успех от държавните изпити (или оценка от
дипломна работа)
– оценката от мотивационно писмо, умножена по
коефициент 2.

Форма на
заплащане

Повече информация:

Държавна субсидия
Платено обучение

МП История на
жените и половете

Държавна субсидия
Платено обучение

МП Медии,
комуникация,
култура

Специалност Политология

Международни отношения и
проблеми на сигурността,
редовно и задочно обучение/ 3
семестъра за специалсти/ 4
семестъра за неспециалисти

Лица завършили висше образование –
ОКС бакалавър или ОКС магистър след
средно образование, независимо от
професионалното направление. За
обучение за специалисти:
дипломирани бакалаври или магистри
по политически науки, включително
специализирали международни
отношения в политологията

Държавна субсидия
(само за редовно
обучение)
Платено обучение

МП Международни
отношения и
проблеми на
сигурността

Магистърска програма
Политически мениджмънт,
редовно обучение/ 3 семестъра
за специалисти/ 4 семестъра за
неспециалисти

Политическо консултиране,
редовно обучение/ 3 семестъра
за специалисти/ 4 семестъра за
неспециалисти

Кой може да кандидатства?

Лица завършили висше образование –
ОКС бакалавър или ОКС магистър след
средно образование, независимо от
професионалното направление. За
обучение за специалисти: дипломирани
бакалаври или магистри по политически
науки, включително специализирали
международни отношения в
политологията

Допълнителни
документи*

няма

няма

Условия за прием и балообразуване
1. Изискване за успех: средният успех от
семестриалните и държавните изпити (или оценка от
дипломна работа) да е „добър“ или по-висок.
2. Събеседване
3. По изключение се допуска прием на кандидати с понисък от указания успех в т. 1, ако те заемат ръководни
и изборни политически постове или са публични
личности, чиято дейност изисква повече знания за
обществено-политическия живот.
Приемът в магистърската програма се извършва въз
основа на бал, формиран от следните компоненти:
– средноаритметичното от семестриалния успех и
средния успех от държавните изпити (или оценка от
дипломна работа)
– оценката от устно събеседване (по 6-балната скала),
умножена по коефициент 2.

Форма на
заплащане

Повече информация:

Държавна субсидия
Платено обучение

МП Политически
мениджмънт

Държавна субсидия
Платено обучение

МП Политическо
консултиране

Държавна субсидия
Платено обучение

МП Библиотечноинформационни
науки и културна
политика

Специалност Библиотечно-информационни науки

Библиотечно-информационни
науки и културна политика (за
специалисти), задочно
обучение/ 2 семестъра

1.Лица завършили висше образование – ОКС
бакалавър или ОКС магистър след средно
образование в следните професионалните
направления: 3.5 Обществени комуникации
и информационни науки или 4.6
Информатика и компютърни науки.
Кандидатите трябва да са завършили някоя
от следните специалности:
Библиотекознание и библиография,
Библиотечен мениджмънт, Библиотечноинформационни науки, Библиотечноинформационни дейности, Комуникации и
информиране, Печатни комуникации,
Книгоиздаване, Култура и медии,Медии и
журналистика, Архивистика и
документалистика, Информационни
фондове на културно-историческото
наследство, Информационни технологии,
Информационно брокерство, Информатика
и информационни технологии.
2.Кандидатите могат да имат завършена
степен „професионален бакалавър” като
„библиотекар/библиограф” и задължително
каквато и да е друга бакалавърска или
магистърска степен.
3. В програмата могат да кандидатстват и
лица, които имат бакалавърска
(магистърската) степен, различна от
изискуемата по т. 1., но имат стаж като
„библиотекар/ библиограф” в библиотека,
не по-малък от 3 години, който могат да
удостоверят със служебна бележка от
работодателя.

Служебна бележка
от работодател, в
случай че
кандидатите имат
бакалавърска/
магистърска степен
различна от
изискуемата, но имат
стаж като
„библиотекар/
библиограф” в
библиотека, не помалък от 3 години

Събеседването е задължително и за кандидати
само за платено обучение. Класирането се
извършва въз основа на средния успех от
дипломата и оценката от събеседването.

Условия за прием и балообразуване

Форма на
заплащане

Повече информация:

Кандидатите трябва да имат завършено
висше образование (бакалавърска или
магистърска степен)

Събеседването е задължително и за кандидати
само за платено обучение. Класирането се
извършва въз основа на средния успех от
дипломата и оценката от събеседването.

Държавна субсидия
Платено обучение

МП Библиотечноинформационни
технологии

Лица завършили висше образование –
ОКС бакалавър или ОКС магистър след
средно образование, независимо от
професионалното направление.
Минимален успех от дипломата –
добър.

Събеседването е задължително и за кандидати
само за платено обучение. Класирането се
извършва въз основа на средния успех от
дипломата и оценката от събеседването

Държавна субсидия само за задочно
обучение
Платено обучение

МП История на
книгата и четенето

Магистърска програма

Кой може да кандидатства?

Библиотечно-информационни
технологии, задочно обучение/
2 семестъра
История на книгата и четенето,
редовно и задочно обучение/ 2
семестъра

Допълнителни
документи*

Специалност Публична администрация

Публична администрация,
редовно и задочно обучение/ 2
семестъра

Европейска публична
администрация, редовно
обучение/ 2 семестъра

Лица завършили висше образование –
ОКС бакалавър или ОКС магистър след
средно образование, независимо от
професионалното направление.
Минимален успех от дипломата –
добър.

Публичен мениджмънт и
политики, редовно обучение/ 2
семестъра
Оценка на политики и оценка
на въздействие, редовно
обучение/ 2 семестъра

Публична администрация на
английски език, редовно
обучение/ 2 семестъра

Official diplomas and transcripts of higher
education degree programmes (at least BA
level) from a recognised university.

При равен успех
предимство имат
кандидатите с
минимум 2 години
стаж в централните и
местните
администрации.
Стажът се
удостоверява с
документ
При равен успех
предимство имат
кандидатите от
Софийския университет и
владеещите
английски език, като
равнището на
владеене се
удостоверява с
документ.

МП Публична
администрация
С кандидатите за места по държавна субсидия
се провежда събеседване по приложен кръг от
теми. Балът се образува като средна оценка от
събеседването и среден успех от семестриалните
и държавните изпити. Кандидатите само за
места срещу заплащане – приемът се извършва
по документи. Балът се образува от средната
оценка от семестриалните и държавните изпити.

Държавна субсидия
Платено обучение

МП Европейска
публична
администрация
МП Публичен
мениджмънт и
политики
МП Оценка на
политики и оценка
на въздействие

Selection of applicants is based only on submitted
transcripts and official documents. Selection
procedure is based on average results from the BA
or MA degree. Applicants will be ranked based on
the GPA of their Bachelor or MA degree.

Платено обучение

МП Публична
администрация на
английски език

Магистърска програма

Кой може да кандидатства?

Допълнителни
документи*

Условия за прием и балообразуване

Форма на
заплащане

Повече информация:

Държавна субсидия
Платено обучение

МП Европейска
интеграция и
дипломация на ЕС

Държавна субсидия
Платено обучение

МП Европейски
проекти

Държавна
субсидияПлатено
обучение

МП Е-Европа

Платено обучение

МП Политика и
интеграционни
политики на ЕС (на
английски език)

Специалност Европеистика

Европейска интеграция и
дипломация на ЕС, редовно
обучение/ 2 семестъра

Лица завършили висше образование –
ОКС бакалавър или ОКС магистър след
средно образование, независимо от
професионалното направление.
Минимален успех от дипломата – над
добър (4.00);
Добро ниво на владеене на английски
език. Владеенето на втори език е
предимство

Европейски проекти, редовно
обучение/ 2 семестъра

Лица завършили висше образование –
ОКС бакалавър или ОКС магистър след
средно образование, независимо от
професионалното направление.
Минимален успех от дипломата – над
Много добър (4.50);

Е-Европа, редовно обучение/ 2
семестъра

Политика и интеграционни
политики на ЕС (на английски
език) за граждани на ЕС,
редовно обучение/ 2 семестъра

Идеен проект - до
една страница
мотиви за участие в
магистърската
програма.
Документ за
владеене на
английски език

1. Минимален успех от дипломата над добър
4.00
2. Устен изпит (задължителен и за кандидатите
само за платено обучение)
3.Представен идеен проект (задължително и за
кандидатите само за платено обучение)
Балообразуване:
Среден успех от дипломата за завършено висше
образование
Успех от изпита – сумата от оценката на идейния
проект и оценката от устния изпит
Среден успех от дипломата за завършено висше
образование: минимум мн. добър 4.50
Успешно издържано събеседване по приложен
кръг от теми (задължително и за кандидатите
само за платено обучение)
Балообразуване: Сбор от среден успех от
семестриалните изпити и успех от държавния
изпит, делен на 2, плюс удвоена оценка (от 2 до
6) от събеседването.

Лица завършили висше образование –
ОКС бакалавър или ОКС магистър след
средно образование, независимо от
професионалното направление

1.Среден успех от семестриалните изпити и
успеха от държавния изпит – над добър;
2. Събеседване. Балообразуване: Състезателният
бал се формира като сума от
средноаритметичната оценка от дипломата за
висше образование (среден успех от
семестриалните изпити и среден успех от
държавните изпити) и от събеседването (т. 2 и 3).

The program is open to BA degree holders
in social sciences, political and
administrative sciences, economics, law
and humanities.

• Your updated CV with an explicit statement about
the level of English language proficiency
• A copy of you diploma with transcript of the
grades
• A motivation letter which will convince the
Program Board in the authenticity of your academic
aspirations and interest in this particular program
• Two recommendation letters by professors who
know your previous academic performance.

• CV
• A motivation letter
• Two
recommendation
letters

