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Специалност „Европеистика“ в ОКС „Магистър“ е предназначена за всички, завършили 

ОКС „бакалавър“ в  специалностите в Област на висшето образование 3. Социални, 

стопански и правни науки: 

- Професионално направление на висшето образование „Политически науки“ в 

УНСС – държавна поръчка; при попълване на заявената и отпусната бройка – 

платено обучение;  

- Получилите степента „бакалавър“ в друго акредитирано ВУ или направление в 

УНСС могат да кандидатстват само за платено обучение. 

Магистърската програма е разработена съобразно държавните изисквания за ОКС 

„Магистър“. Учебният план на програмата съдържа комбинация от интердисциплинарни 

курсове, фокусирани върху предизивкателствата пред политиките на ЕС и България при 

пресичането на няколко проблемни вектора: 

- Задълбочаване на интеграцията; 

- Разширяване на интеграцията; 

- Темпорален дискурс на интеграцията; 

- Глобална роля и ангажимент в глобалното управление.  

Европейската проблематика е приоритетно направление във външните отношения 

на страната и е сред важните потребности на българската експертиза и управление. Като 

пълноправен член на ЕС, България поема по-големи отговорности, вкл. предстоящото 

председателство на ЕС, а това предполага и необходимост от аналитичен и образователен 

капацитет и компетентност.  

Завършилите магистърската програма разширяват и задълбочават знанията и 

уменията си в главните насоки, съществени за работата в сферата на европейските 

институции и публичната администрация – правни, икономически, управленски, 

политологични и хуманитарни науки. Обучението е изградено с оглед изискванията на 

модерната администрация от европейски тип и отговаря на стремежите за реформа в 

сферата на администрацията в България и успешното участие в европейските институции. 

Основна цел на програмата  
Магистърската програма по Европеистика дава цялостна представа за процесите и 

вътрешната логика в динамиката на европейските дела. Подобно знание е задължително и 

необходимо за професионалната реализация на бакалаври с профил обществени, 

стопански и правни науки. То е приложимо в широк професионален спектър и на 

различни нива на управление за тези, които се занимават със създаване и оценка на 

(публични) политики. Учебният план е разработен на базата на учебна документация на 

различни европейски университети и позволява взаимно признаване на кредити и 

мобилност на студентите за изучаване на отделни дисциплини и в други университети в 

рамките на следването.  

Основни направления на знанията и уменията  
Учебният план е концентриран върху два основни смислови пункта. На първо ниво, 

програмата предлага една обща понятийна рамка относно:  
- същността и перспективите на процесите в ЕС и във външните му отношения;  

- идентичността и лидерството на европейско ниво;  

- технологиите и симбиозата между политическите системи.  

  



На следващо ниво, програмата разграничава разнообразни политико-приложни 

аспекти от европейската проблематика, като:  

- енергийните коридори и политики;  

- политиките на развитие и възстановяване;  

- миграционните политики;  

- политическите партии и гражданското общество на европейско ниво и др.  

Подобен фокус позволява да се разглеждат съвместно националното и 

наднационалното ниво на взаимодействие, което отразява принципите, залегнали в 

основата на европейските институции. 

Форма и продължителност на обучението 
Обучението се осъществява в редовна групова форма при минамум дванадесет (12) 

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

студенти. 

Продължителността на обучението е 1 година (два семестъра).  

Обучението се осъществява от Катедра „Международни отношения“ към Факултет 

„Международна икономика и политика“ на УНСС.  

Обучението е осигурено с изследвания на български език на преподавателския екип 

на катедрата, както и с множество достъпни външни източници. Голяма част от 

представителната за дисциплината литература, е и на чужд език. Поради тази причина, 

допълнителна предпоставка за ползотворно участие в учебния процес е владеене на 

английски или друг чужд език. 

Прием 
- Могат да кандидатстват всички, завършили ОКС „бакалавър“ или „магистър“ в 

специалностите в Област на висшето образование 3. Социални, стопански и 

правни науки 

- Изисква се да са изучавали чужд език, съпоставимо с утвърденото в УНСС, или 

да са издържали кандидат-студентски изпит по чужд език, или да са завършили 

езикова гимназия. 

- Завършилите професионално направление на висшето образование 

„Политически науки“ в УНСС кандидатстват за държавна поръчка; при 

попълване на заявената и отпусната бройка – за платено обучение. Получилите 

образователна степен „бакалавър“ или „магистър“ в друго акредитирано ВУ или 

друго направление в УНСС могат да кандидатстват само за платено обучение.  

Форма на завършване 
Защита на дипломна работа/магистърска теза. 

Съдържание на магистърската програма  
Ударението е поставено върху придобиването на съвременни теоретични и 

политико-приложни знания и развиването на съответните умения за вземане на правилни 

(за страната ни) управленски решения в области от значение на национално и 

наднационално равнище, вкл. в рамките на европейските институции и глобалните 

конфигурации.  

В първия семестър за предвидени по-общи и основни дисциплини, които дават 

идея за цялостния европейски подход и моделите, в рамките, на които се правят 

политиките и се взимат решенията. Отдава се внимание и на технологичните и времеви 

ограничения и възможности пред политическото действие на европейско и глобално ниво. 

Във втория семестър, дисицплините са специализирани с политико-приложна насоченост, 



давайки възможност на студентите да придобият по-задълбочено експертно знание в 

конкретни области от европейската проблематика. Освен това, студентите могат да 

профилират познанията си и в двата семестъра, тъй като планът съдържа редица 

избираеми дисциплини (например, Европейски конституционализъм и 

външнополитически механизмъм, Политически системи на източно-европейските 

страни, Енергийни коридори и сигурност в Европа, Политически партии и 

тарнснационален политически процес в ЕС, Регионализъм и гражданство в Европа и др.) 

Компетенции (сфери на реализация)  
Магистрите формират специфични лидерски умения, които са им необходими за 

работа в една отворена, обърната към обществото администрация. Комплексният характер 

на придобитите знания и умения позволява широка сфера на реализация на завършилите 

студенти. Те могат да работят във всички сфери и нива на публичната администрация като 

държавни служители, за които се изисква магистърска степен на образование в 

съответствие с предвидените от Закона за държавната администрация, Закона за 

държавния служител и други нормативни документи изисквания към кандидатите за 

държавна служба. Те могат да намерят успешна реализация като ръководители в различни 

ведомства и служби на държавната, в местната, европейската или друга международна 

администрации, включително и на най-високите нива на управленската йерархия. 

Подготвят се не само за ръководна, но и на научно-изследователска, консултантска  и 

експертна дейност в областта на управлението на национални и наднационални процеси.  

По-конкретно придобилите магистърска степен притежават необходимата 

професионална компетентност, респ. реализация относно и като: 

 управление на програми и проекти с обществена полза; 

 консултантска експертиза; 

 служители, външнополитически експерти и съветници в централни държавни органи; 

 служители в Министерството на външните работи и неговите структури у нас и в 

чужбина; 

 референти и анализатори в българските ведомства за сигурност и отбрана; 

 външнополитически коментатори и експерти в СМИ; 

 специалисти в отделите за международна дейност на държавни учреждения, 

недържавни, нестопански публични организации, търговски камари, митници, вносно-

износни дружества, както и в представителства на транснационални корпорации, фирми 

със смесено участие; 

 служители в структурите на Европейския съюз и други международни организации и 

институции у нас и в чужбина. 

 

Настоящата Квалификационната характеристика е приета на заседание на Катедра 

„Международни отношения“ от 10.03.2015 г., на заседание на ФС на Факултет 

„Международна икономика и политика“ от 10.03.2015г. и от АС на УНСС на …./…. 2015 

г. 
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