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КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА
QUALIFICATION DESCRIPTION
Специалност
Degree Programme
Специализация
Specialization
Професионална квалификация
Professional Qualification
Образователно-квалификационна степен
Educational and Qualification Degree
Област на висше образование
Area of Study
Професионално направление
Field of Study
Форма на обучение
Form of Study
Продължителност на обучението
Duration of Study
Форма на завършване
Катедра
Department
Факултет
Faculty

3.7.02 Публична администрация
3.7.02 Public administration
Държавна администрация
State administration
Магистър по администрация и управление
Master of administration and management
Магистър
Master
3. Социални, стопански и правни науки
3. Social, economic sciences and law
3.7 Администрация и управление
3.7 Аdministration and management
Дистанционна
Distance
1,5 години (3 семестъра), 245 часа
1,5 years (3 semesters), 245 h.
Дипломна работа
Master thesis
Публична администрация
Public administration
Управление и администрация
Management and administration

ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО
Магистърската програма по „Публична администрация със специализация
Държавна администрация“ има за цел да подпомогне реформирането на българската
държавна администрация, развитието на капацитета на държавните служители и
прилагането на принципите на добро управление.
Конкретните цели на магистърската програма са:
 Да подготвя специалисти на ръководни и експертни длъжности в областта на
държавното управление, чиято професионална кариера е посветена на
държавната служба;
 Да повишава компетентностите на заети в структурите на държавната
администрация за стимулиране на служебното им израстване;
 Да подобрява работата на институциите с крайна цел повишаване на качеството
на функциониране на държавната администрация;
 Да създава умения за прилагане на принципите на върховенство на закона, за
осъществяване на партньорско, открито и отговорно управление.
СЪДЪРЖАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО
Магистърската програма е насочена към желаещите да придобият висша
квалификация в областта на модерното държавно управление като задълбочат
познанията си и подобрят своите компетентности. Обучението се провежда в три
семестъра с дистанционна форма. Учебното съдържание е структурирано в десет
задължителни, четири избираеми и един факултативен учебен курс.
В първия семестър студентите изучават основите, структурата и механизмите на
функциониране на държавното управление. Специален акцент са курсовете по „Правен
режим на държавната служба“, „Теория и практика на публичната администрация“,
„Анализ на публичната политика“.
През втория семестър програмата се фокусира върху актуални въпроси от
функционирането на държавната администрация с акцент върху управлението на
държавни разходни програми, изграждането на публично-частни партньорства и
граждански контрол.
Третият семестър съдържа изборни дисциплини, които дават възможност за
специализиране на обучението в зависимост от интересите и потребностите на
студентите. Предвидени са учебни курсове, които да повишат ефективността на
работата на държавната администрация в ключови области: „Управление на човешките
ресурси
в
държавната
администрация“,
„Административно
обслужване“,
„Административни реформи“, „Административно регулиране на бизнеса“,
„Административна и финансова децентрализация“ и др.
Обучението завършва с изследователски семинар, чието предназначение е да
подготви магистрите за разработването на тяхната дипломна работа. Същевременно те
получават знания и умения за извършване на различни видове изследвания и анализи в
публичния сектор.
ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И ПРОФЕСИОНАЛНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ
Учебното съдържание в магистърската програма е насочено към изграждане на
комплекс от знания, умения и компетенции в съответствие с Националната
квалификационна рамка на Република България (РМС № 96/02.02.2012).

След преминаване на пълния курс на обучение, студентите формират знания за:
 Теориите и принципите на функциониране на държавното управление;
 Актуални тенденции в областта на административната реформа;
 Взаимодействията между държавата, бизнеса и гражданското общество и
ролята на държавната администрация в тях.
Магистърската програма изгражда умения за:
 Събиране, обработване и интерпретиране на специализирана информация за
решаването на сложни обществени и управленски въпроси;
 Анализ и оценка на административни процеси;
 Идентификация и диагностика на проблемни зони в публичните политики и
тяхното изпълнение;
 Способност за прилагане на иновативни подходи при управлението на
човешките ресурси, публичната собственост, кризите и др.
Студентите придобиват редица лични и професионални компетентности –
самостоятелност, отговорност, лидерски качества, инициативност, работа в екип,
презентационни умения и др. Дистанционната форма на магистърската програма води
до създаване на устойчива нагласа за системно и задълбочено учене през целия живот.
ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ И
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО
Завършилите магистърската програма могат да се реализират в:
 административни структури на законодателната, централната изпълнителна и
съдебна власт;
 регионални и местни административни структури;
 административните структури на международни институции;
 в неправителствени организации.
Магистърската програма е съобразена с квалификационните изисквания, заложени
в програмите на водещи европейски университети. Чрез присъждането на кредити
студентите имат възможност да участват в академичен обмен в университети извън
страната по европейски програми.
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