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КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА
QUALIFICATION DESCRIPTION
Специалност
Degree Programme
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

Публична администрация
Public 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
Редовна

Regular
1 година (2 семестъра) / 540 часа
1 year (2 semesters) / 540 hours
Магистърска теза
Master thesis
Публична администрация
Public administration
Управление и администрация
Management and administration

Магистърската програма „Публична администрация” се предлага в едногодишно
обучение в редовна форма. Учебните дисциплини надграждат обучението в едноименната
бакалавърска степен. Програмата е базирана на кредитната система, което позволява
конвертируемост, съгласно изискванията на ЕС.
Завършилите специалността придобиват специализирани знания в областта на:
 Новия мениджмънт на публичния сектор;
 Публично-частните партньорства;
 Икономиката на благосъстоянието;
 Оценка на въздействието;
 Управление на качеството на публичните услуги;
 Финансова администрация и др.
Обучението завършва с изследователски семинар, чието непосредствено
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.
В резултат на обучението студентите придобиват умения за:
 анализ на публични политики и стратегии;
 анализ на основни показатели за равнище, динамика и тенденции в развитието на
публичните структури;
 взаимодействие със структурите на гражданското общество;
 работа в екип и решаване на проблеми.
Завършилите магистърската програма могат да се реализират в:
 административни структури на законодателната, централната изпълнителна и
съдебна власт;
 регионалните и местните административни структури (областна и общинска
администрация);
 административните структури на международни институции;
 в неправителствените организации.
Магистърската програма по публична администрация е съобразена с
квалификационните изисквания, заложени в програмите на водещи европейски университети
и насърчава обмена на идеи между преподаватели и студенти. Чрез присъждането на кредити
студентите имат възможност да участват в академичен обмен в университети извън страната
по европейски програми.
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