
Магистърска програма:  Регионални геоенергийни ресурси 

и стратегии (РГЕРС) – за специалисти* 

*Специалисти са кандидати, които са завършили образователно - квалификационна 

степен „бакалавър” по следните специалности: География, Геология, проучване и добив на 

полезни изкопаеми, Регионално развитие и политика, География и биология, Екология и 

опазване на околната среда, Устойчиво развитие, Природни и алтернативни горива. 

Срок на обучение за специалисти: 2 семестъра 

Форма на обучение: редовна 

Ръководител: доц. д-р Антон Филипов 

тел.: 9308 261 е-mail: fil@gea.uni-

sofia.bg 

Секретар: Ина Воиславова 

каб.281 тел.: 9308 277 е-mail: 

voislavova@gea.uni-sofia.bg  

Завършилите магистърската програма по Регионални геоенергийни ресурси и стратегии 

получават теоретични знания и практически умения за невъзобновяеми и обновяеми 

енергийни източници, геоенергийни стратегии, енергийно планиране и ефективност, екология 

и опазване на околната среда при добив и използуване на геоенергия, необходими за тяхната 

успешна реализация в управленските структури на наднационално, национално и местно ниво. 

Обучението предоставя широки възможности на завършилите студенти за професионална 

реализация на ръководни и експертни длъжности в държавната и местната администрация; в 

консултантски и производствени компании, в структури на гражданското общество, като 

държавни служители на национално и местно ниво, в неправителствени организации, 

държавни и частни фирми, занимаващи се с енергийно проучване и производство, както и 

логистична дейност в областта на енергетиката, енергийната и екологична ефективност. 

Обучението протича в 2 семестъра. Първият семестър е зимен и включва 6 задължителни 

дисциплини с хорариум 360 часа (30 кредита). 

През втория (летен) семестър се избира един от следните профилиращи избираеми модули: 

Невъзобновяеми геоенергийни източници (НЕИ); Възобновяеми геоенергийни източници 

(ВЕИ); Регионална енергийна ефективност и стратегии. 

Избраният модул включва дисциплини, всяка от които носи по 3 кредита. През втория 

семестър студентът трябва да избере общо минимум 5 дисциплини, от които 3 са от избрания 

модул и по 1 – от другите два модула, като това става в съответствие с желанието на студента 

и насоките от страна на неговия научен ръководител или ръководителя на магистърската 

програма. 

През втория семестър студентът получава и 15 кредита за провеждане на самостоятелно 

изследване, подготовка и защита на дипломна работа. 

Дипломирането се осъществява чрез разработване и защита на магистърска теза. 

Изборът на научен ръководител е обвързан с избора на профилиращ модул от второто 

ниво и се осъществява след края на задължителния специализиращ модул. 


