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УЧЕБЕН ПЛАН   CURRICULUM 
 

ПЪРВИ СЕМЕСТЪР – ПЪРВИ КУРС 
Изпити по 4 задължителни, 1 избираема и 1 факултативна дисциплини. 

 

1-зад. М13101С0101 
СОЦИОЛОГИЯ НА ПУБЛИЧНАТА СФЕРА 
(обществени трансформации в институционалната структура, 
публичните отношения, медиаторите, формите на гражданска активност)

2-зад. М13101С0102 
ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ НА ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР  
(глобални и европейски тенденции, в условията на криза и търсене на 
алтернативи) 

3-зад. М13101С0103 
ПУБЛИЧНИ ИНСТИТУЦИИ И АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ 
(в държавни и местни инситуции, НПО, медиини и корпоративни 
институции)  

4-зад. М13101С0104 
ИКОНОМИКА НА МЕДИИТЕ И ТВОРЧЕСКИТЕ ИНДУСТРИИ 
(роля в публичния живот и икономиката, нови обществени и бизнес 
модели) 

5-изб. М13101О0105 Социална оценка на публични политики  
(методология и методика) 

5-изб. М13101О0106 Съвременни политически кампании  
(обществено мнение и избори, ефективност на политическия маркетинг) 

5-изб. М13101О0107 Световни и европейски организации 
(институционална конвергенция и изоморфизъм в Европа и Света) 

6-фак. М13101F0108 Интелектуална собственост и авторско право 
(в мрежовото общество и при дигиталните технологии) 

6-фак. М13101F0109 Гражданска и политическа медиация в Европа  
(преговори и лобиране, събитиен мениджмънт) 
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ВТОРИ СЕМЕСТЪР – ПЪРВИ КУРС 
Изпити по 4 задължителни, 1 избираема и 1 факултативна дисциплини. 

 

7-зад. М13101С0210 ПРАВНА СИСТЕМА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ  
(конвергенция, европейско гражданство и гражданска култура) 

8-зад. М13101С0211 СОЦИОЛОГИЯ НА МЕДИИТЕ  
(съвременна публична комуникация)  

9-зад. М13101С0212 СОЦИОЛОГИЯ НА КРИЗИТЕ И КОНФЛИКТИТЕ   
(социални, институционални, корпоративни) 

10-зад. М13101С0213 ПУБЛИЧНА СТАТИСТИКА И ИЗСЛЕДВАНИЯ  
(в публичните професии, в изборни и социални кампании) 

11-изб. М13101О0214 Съвременни трансформации на пазара  
(опазаряване на социалните системи)  

11-изб. М13101О0215 Бизнес мрежи и виртуални общности 
(новите комуникации и новите модели на успеха) 

12-изб. М13101О0216 Ефективно публично поведение  
(организационна и политическа психология)  

12-фак. М13101F0217 Философски и ценностни аспекти на  публичната сфера 
(при Глобализацията) 

12-фак. М13101F0218 Социални медии и визуална култура 
(в новата дигитална среда) 

 
 

ТРЕТИ  СЕМЕСТЪР – ВТОРИ КУРС 
Изпити по 3 задължителни и 1 избираема дисциплини;  

практика; клуб; защита. 
 

13-зад. М13101С0319 Инфраструктури и модернизация   
(инвестиции и публични проекти)  

14-зад. М13101С0320 Уебдизайн и мултимедия  
(информационни ресурси в Интернет) 

15-зад. М13101С0321 Академични стандарти и изследователски методи  
(при разработване на магистърска теза) 

16-изб. М13101О0322 Икономика на здравеопазването и социалното дело 
(ефективност, граждански права, рискови и уязвими групи)   

16-изб. М13101О0323 Държавен протокол и официални ритуали   
(европейски дипломатически етикет) 

17 М13101Р0324 Професионална ПРАКТИКА  
(в специално подбрани учреждения, институции и фирми) 

 М13101F0325 
Дискусионен КЛУБ  
(Лица на обществената, гражданската и политическата 
публичност) 

  ДИПЛОМНА работа 
(подготовка, консултиране, защита) 

 
 

Надяваме се, че тази нова магистърска програма ще Ви заинтригува. Тя е 
отворена за всички, завършили ОКС „бакалавър” и ОКС „магистър”, без ограничение от 
завършената специалност. 

От наша страна ще получите съдействие не само за добрата си подготовка през 
трите семестъра, но и за полезна практика в учреждения, институции и фирми, с които 
бихте могли да свържете своята бъдеща професионална кариера и реализация.  

Още съдействие и за такава подготовка на дипломна работа (магистърска теза), 
че след това да можете бързо да я доразвиете за зачисляване в докторантура. 

Още и за получаване на добра стипендия – за втори и трети семестър, при 
условие че работите мотивирано и успешно през първия семестър на магистратурата.  

 
Очакваме Ви, 

Проф. д.с.н. Михаил Мирчев 


