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Специалност Социология, в сътрудничество с 8 катедри на УНСС, предлага нова магис-
търска програма: Социология и икономика на публичната сфера (Sociology and 
Economy of the Public Sphere). Получава се диплома за „Магистър” (Master of Research), в 
област на ВО: Социални, стопански и правни науки.  

Магистратурата е редовна, в три семестъра, 675 часа.  
Графикът на занятията ще бъде максимално съобразен с предпочитанията на студен-

тите. За втори и трети семестър ще бъдат осигурени стипендии за студентите, които рабо-
тят мотивирано и успешно в магистратурата.  

 
Кой може да кандидатства и как?  Тази програма е за всички кандидати, завършили 

ОКС „бакалавър” и ОКС „магистър” във всички легитимни висши учебни заведения, без ог-
раничения от завършената специалност. Кандидатства се с конкурсен изпит – тест. 

В трети семестър акцентът е върху практическата подготовка на магистрите: (1) ин-
формационни ресурси, академични стандарти и консултантска помощ за подготовка на 
дипломна работа (магистърска теза), с мотивация тя бъде развита с оглед предстояща 
докторантура; (2) организирана практика в учреждения, институции и фирми, с които мла-
дите специалисти биха могли да свържат своята бъдеща професионална кариера и реали-
зация.  

Каква е целта на програмата?  Магистратурата има характер на „академична” магис-
тратура (academic; research masters). Борави със съвременни по-общи теоретико-
методологически учебни дисциплини – в интердисциплинарното поле едновременно на со-
циология и икономика, мениджмънт и право, обществени комуникации и инфраструктури. 
Цели надграждане на фундаментална подготовка на млади специалисти, които имат амби-
ция за експертна и академична кариера. 

Наред с това тя е „практическа” магистратура (practical; taught masters). Акцентира 
се на практичността на теоретичното моделиране – и за обществото като динамична 
система, и за публичната сфера в нея, и за конкретните институции и корпоративни струк-
тури. Целта е студентите – като бъдещи специалисти и експерти, мениджъри и политици – 
да социологизират своя аналитичен подход, да усвоят комплексност на мисленето и прог-
нозирането, да развият вкус към абстрактно моделиране като инструмент за решаване на 
практически проблеми. Ние вярваме, че науката развива практиката, а практиката провоки-
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ра науката. Затова в рамките на магистратурата се стремим към здравословния баланс 
между двете. 

Целта на магистратурата е да подготвя и подпомага за гъвкава професионална ка-
риера и реализация в днешния толкова динамично променящ се свят и пазар на труда – 
при отмиране на стари професии и възникване на нови, при динамична смяна на 
професионални стандарти и ИКТ, в условия на принуда често да се сменят институции и 
работни позиции.  

Целта е да се насочи професионалната реализация на студентите и да се стимулира 
тяхната трудова и кариерна, обществена и гражданска изява – както в академичната и на-
учно-изследователска сфера, така и във високо-статусни практически области. Става 
дума за държавни и европейски институции, за големите масови медии, за политически 
партии, синдикати, фондации и други граждански организации, за български и европейски 
администрации (публични и корпоративни) – в профила на управленски и експертни кадри, 
в съответните ПР и рекламни, аналитични и прогностични дейности. 

Какъв е желаният профил на студентите?  Тази магистратура е за студенти, които ос-
вен авторитетна диплома целят и усвояване на сериозно и задълбочено знание; за студен-
ти, които ще работят активно със своите преподаватели и консултанти; за магистри, които 
отдалеч се подготвят за модерна докторантура; за млади колеги, които имат амбиция за 
кариера във високо статусни институции и фирми, вкл. в университети и колежи. 

Каква подкрепа от нас можете да очаквате? Не само съвестна и ритмична работа на 
преподавателите със студентите, но и индивидуализиран подход и организация още от 
първия семестър. Не само модерно теоретично знание, но и умения за конкретно приложе-
ние и използване за практическа ефективност и добра кариера. Не само рационално ор-
ганизиране на целия обучителен и консултантски процес, но и стимулираща колегиална 
атмосфера.  

 
Вижте подробно Учебен план, Квалификационна характеристика и Анотация на 

въвеждаща дисциплина в: www.academic-forum.eu.  
 

http://www.academic-forum.eu/

