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Специалноста „Международни комуникации” с образователно-квалификационна 

степен “магистър” отговаря на стандартите на Университета за национално и световно 

стопанство и на държавните изисквания за ОКС „Магистър“.   

Тя е предназначена за всички, завършили ОКС „бакалавър“ в  специалностите в Област 

на висше образование 3. „Социални, стопански и правни науки”. Кандидатите 

кандидатстват само за платено обучение. 

Учебният план съдържа комбинация от интердисциплинарни курсове, които дават 

възможност на обучаваните да придобият теоретични и различни приложни знания в 

областта на международните отношения и журналистиката. 

 

І. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА СПЕЦИАЛНОСТТА 

 

1. Основна цел 

Магистърската програма „Международни комуникации” има за цел да подготви 

компетентни кадри за българските медии в областта на външната политика – новинари, 

коментатори, анализатори, а също и в областта на сигурността. Тя се явява естествено 

продължение на обучението на бакалаврите със специализации „Медии и 

журналистика”, „Медия икономика”, „Международни отношения“, „Европеистика”, 

„Политология”, „МИО”, като остава отворена и за кандидати с други  бакалавърски 

специализации.  

 

2. Допълнителни цели 

Изграждане на специалисти, подготвени за работа в динамична информационна среда, 

мотивирани за непрекъснато развитие и самоусъвършенстване. 

Балансът между журналистическото и политологическото направление в образованието 

по специалността има за цел да мотивира студентите да разгърнат потенциала си 

комплексно или в предпочитаната от тях област на знанието и основавайки се на 

новостите в теорията и практиката, да работят за развитието на процесите в съответната 

сфера. 

 

3. Задачи 

1. Овладяване на широкопрофилни теоретични знания и практически умения в сферата 

на журналистиката и международните отношения; 

2. Осигуряване на образователна мобилност и международна сравнимост на получените 

знания и придобитите способности; 

3. Изграждане на професионално-личностни качества и способности и на желание за 

самоусъвършенстване, самообразоване и продължаващо обучение; 

4. Изграждане на оптимална образователна среда, стимулираща професионално 

общуване на високо ниво и даваща възможност за творческа изява; 

5. Съвременно информационно осигуряване на учебния процес. 

 

ІІ. КВАЛИФИКАЦИОНЕН СТАНДАРТ 

 

1. Структура и организация на учебния процес 

 

Планът е изграден като интердисциплинарно взаимодействие между катедри „Медии и 

обществени комуникации” и „Международни отношения“. В дисциплините, 

съставляващи плана,  за залегнали теоретически и практически знания по  

международни отношения, (в т.ч. проблеми на сигурността в комуникационната сфера, 
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икономиката, нови политически тенденции), същност, технологии и използване на 

съвременните комуникации за външнополитически цели, външнополитически 

проблеми и процеси, засягащи непосредствено България.   

Планът предвижда обучени в два семестъра, с последващо изготвяне на дипломна 

работа. При подбора и редуването на дисциплините е търсен синергичен ефект – 

допълване и взаимно съдържателно обогатяване.  

За същата цел е предвидено и ангажирането на повече от един преподавател във всеки 

отделен лекционен курс. В това отношение двете катедри разчитат преди всичко на 

собствени ресурси, без да изключват помощта на други колеги от УНСС. В помощ е 

натрупания дългогодишен опит при текущите магистърските програми. Що се отнася 

до практически насочените занятия се разчита на утвърдените връзки с медийни 

партньори, в които абсолвентите ще търсят последваща реализация.  

Неделима част от учебния план на специалността е възможността за практическо 

обучениеи, следващя теоретичния лекционен курс. В рамките на предвидения 

практикум обучаваните магистри ще могат да се включват в работата на изгражданите 

понастоящем медийни канали на УНСС – добивайки едновременно практически опит и 

помагайки на университета да постигне поставените си в медийното пространство 

цели.   

Задължителният блок включва дисциплините, изграждащи теоретичната база от знания 

по журналистика и международни отношения. Учебните дисциплини са подредени по 

начин, който осигурява максимален възможен баланс между двете направления. 

Избираемите дисциплини от учебния план разширяват и обогатяват подготовката на 

студентите, като им предоставят знания по специфични актуални проблеми, 

позволяващи търсене на по-тясна специализация.  

Факултативната дисциплина дава възможност за получаване на знания и умения в по-

широка научна областта в съответствие с интересите на студентите. 

 

В рамките на следването си студентите от специалността могат да преминат частично 

обучение в друго висше училище в страната и чужбина (в т.ч. по програма „Еразъм”), 

като дисциплините, по които са били обучавани: 

– се приравняват към сходни задължителни дисциплини в учебния план; 

– се признават като избираеми, ако са в тематиката на направлението; 

– се интерпретират като факултативни (в останалите случаи). 

Студентите бакалаври могат да участват в извънаудиторна работа, като участват в 

университетските научни проекти, представят резултатите от работата си на 

студентските научни форуми (конференции, четения, кръгли маси) и ги публикуват по 

съответния ред. 

 

2. Придобивани знания, умения, компетентности 

2.1. Област и обхват на знанията 

Завършилият специалността „Международни комуникации” има многостранна научна 

и научно-практическа информация в областта на журналистиката и международните 

отношения, в т.ч.: 

• е запознат с актуалното състояние и водещите тенденции в развитието на системата от 

международните отношения; 

• познава задълбочено историята и предисторията на в т.ч. на ключови процеси и 

събития с международно значение; 

• притежава специализирана осведоменост за разнообразните методи на събиране и 

обработка на информация за ключови процеси и събития с международно значение; 
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• познава задълбочено комуникационната сфера, в т.ч. при използването на 

специфичните за нея методи и средствата в преследването на външнополитически 

цели; 

 

2.2. Област и обхват на уменията 

Завършилият специалността „Международни комуникации”: 

• притежава висока политологическа, в т.ч. външнополитическа култура и издържани 

комуникативни умения и навици, изискуеми в медийната среда, напр. умения за 

публична речева изява в писмен и устен вид; 

• умее да съставя, редактира, анотира, реферира, интерпретира и оценява текстове 

относно външнополитически събития и процеси; 

• умее да открива интердисциплинарните връзки между отделните факти и да ги ползва 

в практическата дейност и при научните разработки; 

• владее съвременните системи за комуникация; 

• ползва компютърна техника и прилага съвременни технически средства за обработка 

на информация. 

 

3. Компетентности 

Завършилият специалността „Международни комуникации” притежава: 

 

3.1. Личностни компетентности 

• нагласа за поддържане на широка осведоменост за външнополитическите събития; 

• изградено умение за по-нататъшно самообучение и професионално усъвършенстване; 

• формирана професионална мотивираност по отношение на бъдещата професия и 

реализация; 

• развито аналитично мислене и критична оценъчност, бърза ориентация в ситуация на 

свръхинформираност и многопосочност на информационните източници; 

• формирана култура на общуване с широка аудитория. 

• култура за работа в екип. 

 

3.2. Професионални компетентности 

Завършилият специалност „Международни комуникации”: 

• притежава задълбочена теоретична и фактологична подготовка по основните 

външнополитически проблеми и начините за отразяването им в медийната среда; 

• умее да усъвършенства организацията на собствената си дейност и условия на труд, 

като разширява възможностите за обмяна на опит в рамките на професията си; 

• умее да прилага получените теоретични знания в практиката на външнополитическия 

анализ; 

• демонстрира мотивационно-ценностна ориентация, адекватна на конкретната 

социална среда, както и независимост при оценката и интерпретацията на събитията и 

тяхното отразяване в комуникационната среда; 

• прилага познания и компетенции от различни зони на обществения живот в работата 

си и при работа в екип; 

• спазва нормативните, професионалните и етичните стандарти; 

• умее да работи с непрекъснато развиващите се и променящи се информационни и 

комуникационни технологии. 
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ІІІ. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ 

 

Получилите образователно-квалификационна степен “магистър” могат да се реализират 

професионално в средствата за масова комуникация, в пресслужби и служби за връзка с 

обществеността, в административните служби на звената, имащи отношения към 

външната политика и сигурността на Република България. Те могат да работят като 

коректори, редактори, коментатори, журналисти, говорители, административни 

служители и ръководители, съветници по въпросите на външната политика и 

сигурността. 

 

ІV. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-

КВАЛИФИКАЦИОННАТА СТЕПЕН „БАКАЛАВЪР” ПО СПЕЦИАЛНОСТ 

„МЕЖДУНАРОДНИ КОМУНИКАЦИИ” 

 

1. Срок на обучение: 

Образователно-квалификационна степен „магистър” на специалността „Международни 

комуникации” се придобива с едногодишен курс на обучение (2 семестъра), с 

натрупване на общо 60 кредита, според утвърдения учебен план. 

 

2. Форма на обучение: 

Обучението се осъществява в редовна групова форма при минимум дванадесет (12) 

записани студенти и в индивидуална форма при по-малко от дванадесет (12) записани 

студенти. 

Обучението се осъществява от Катедра „Международни отношения“ към Факултет 

„Международна икономика и политика“ на УНСС, съвместно с катедра „Медии и 

обществени комуникации” от факултет „Икономика на инфраструктурата”.  

Обучението е осигурено с авторски учебници на български език, със задълбочени 

теоретични, и приложни изследвания на преподавателския екип с неоспорим авторитет 

в областта в България. Голяма част от представителната за дисциплината литература е 

и на английски език, английски е и езикът на водещите световни медии. Поради тази 

причина допълнителна предпоставка за ползотворно участие в учебния процес е 

владеенето на английски език. Програмата, освен на български език може да бъде 

реализирана и на английски език, вкл. с фокус върху чуждестранни студенти. 

 
3. Прием:  

1. Тест на УНСС за не-икономисти  

2. Удостоверение за владеене на английски език (даващо предимство): диплома за 

завършена гимназия с разширено изучаване на съответния език; или държавен изпит по 

съответния език за завършилите акредитирано ВУ; или сертификат за завършено ниво 

В1 и по-високо (съответстващо на минимум 360 учебни часа), издаден от езиков 

център, съгласно принципите, залегнали в ОЕЕР /Общата Европейска езикова рамка/ 

 

4. Форма на дипломиране: Защита на магистърска теза. 

 

5. Съдържание на магистърската програма  

Програмата покрива широк спектър от проблеми, свързани с овладяване на уменията за 

подбор, анализ и коментар на ключови международни събития, както и за 

специфичната роля на комуникациите като среда и средство на външната политика. За 

да обхване по-широк кръг от проблеми и по този начин да отговори на потребностите 
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на по-голям кръг от потенциални студенти, програмата предлага и избор между 

отделни дисциплини, както и изучаване на факултативна дисциплина. 

Предвиждат се следните дисциплини: 

 Съвременна система на международните отношения 

 Публичен образ и връзки с обществеността 

 Публични комуникации и медии  

 Комуникации и дипломация 

 Югоизточна Европа в новите реалности  

 Геополитически и геоикономически проблеми  

 Трансформации на Европейския проект  

 Творческо писане 

 Медиен практикум 

 Кризисни комуникации (изб.) 

 Народопсихология на балканските народи (изб.) 

 Иновации в обществените комуникации (изб.) 

 Информационна сигурност (фак.) 

 

В плана са предвидени 9 задължителни дисциплини. Във втория семестър, в 

зависимост от желанието си студентите могат да избират от предложения списък една  

от три избираеми дисциплини.  

 

 

Настоящата Квалификационната характеристика е приета на заседание на Катедра 

„Международни отношения“ от 08.03.2015 г., на заседание на ФС на Факултет 

„Международна икономика и политика“ от 09.03.2015  и от АС на УНСС на …./…. 

2014 г. 

 

 

    РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА: 

            (доц.д-р Андрей Георгиев) 

                             

  ДЕКАН: 

                       (доц. д-р Игор Дамянов) 


