КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА
Магистърска програма: МЕЖДУНАРОДНА ЖУРНАЛИСТИКА
Специалност: Журналистика
Образователно-квалификационна степен: „Магистър”
Професионално направление: 3.5. Обществени комуникации и информационни
науки
Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки
Обучаваща институция: Факултет по журналистика и масова комуникация на
Софийския университет „Св. Климент Охридски”
Вид на обучението: задочно
Форма на обучението: аудиторна
Език на обучението: български език
Продължителност на обучението (брой семестри): два
Форма на завършване на обучението: защита на дипломна работа
Професионална квалификация: магистър по международна журналистика

1. Насоченост. Образователни цели и задачи
1.1. Насоченост
„Международна журналистика” е програма, която предлага високи равнища на
компетентност в няколко научни области – комуникационна, икономическа,
политическа, информационна, историческа наука. Магистърската програма е насочена
към надграждането на получените познания по журналистика в бакалавърската степен
със задълбочени знания в областта на международните отношения – както
общотеоретични, така и фокусирани около актуални съвременни развития, и тяхното
интерпретиране.
1.2. Цел
Целите, които програмата преследва, са студентите да придобият умения за разбиране,
оценяване и анализиране на външната политика на отделни държави, както и на
проблеми с регионално, континентално или глобално значение.
1.3. Задачи на обучението
Задачите на обучението са студентите да усвоят и развият умения да разбират, оценяват
и интерпретират събития и проблеми – да ги коментират и анализират, с подходящи
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журналистически средства, включително с помощта на визуализация, както и да търсят,
проверяват и обработват значителни обеми от информация.

2. Обучение
2.1. Учебен план
Обучението включва широк кръг общотеоретични знания, свързани с проблемите и
противоречията на съвременния свят, глобализацията, европейската интеграция.
Подготовката е ориентирана към оценяването на външната политика на конкретна
държава, познаването и разбирането на съвременните международни икономически
отношения, динамиката на развитие на международното право, същността и
функционирането на международните организации, ролята на междуетническите
конфликти в международните отношения. Предлага се също така запознаване с ролята
на социалните мрежи в международния информационен поток и натрупването на опит в
писането по международни теми.
Учебният план е съобразен с държавните изисквания за ОКС „Магистър”.
2.2. Общотеоретична подготовка
Характерът на програмата предлага балансирано обучение по: външнополитически
решения в международната политика; европейска интеграция; международно право и
международни организации; световно стопанство и международни икономически
отношения; съвременният свят – проблеми и противоречия; глобализация и медии;
междуетнически конфликти.
2.3. Специална подготовка
Ориентираната към актуални световни тенденции специализираща подготовка включва
учебни дисциплини като: карикатурата на международна тема; журналистика в сферата
на външната политика и отбраната; дискусионен клуб, обхващащ най-актуална
проблематика, свързана с водещи държави в света (САЩ и Русия), медийното
отразяване на ЕС, политиката на развитие на ООН; социални онлайн мрежи; писане на
международни теми.

3. Образователен профил (квалификационен стандарт)
3.1. Знания
Завършилите магистърската програма „Международна журналистика” ще имат
компетенциите: да откриват важни проблеми и гледни точки на световно,
регионално/континентално и национално равнище; да организират и планират
журналистическия си труд; бързо да събират информация, което включва да имат общи
знания за обществени събития в международен план; да представят информацията в
ефективна журналистическа форма, включително да я онагледяват.
3.2. Умения
Обучаващите се в магистърската програма ще придобият най-важните умения за работа
с огромния обем информация за света:
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Ще се ориентират в динамичната и сложна среда на международните събития и
проблеми;
Ще се справят със скоростта и обема на информационния поток;
Ще умеят бързо да намират необходимата им адекватна информация;
Ще умеят да използват по подходящ начин множеството данни за държавите;
Ще могат да анализират за широка разнородна аудитория актуалните световни
развития.

4. Възможности за реализация
Магистрите по международна журналистика са подготвени за реализация в
професионална медийна организация в България или чужбина, в международни
организации, както и в държави от Западните Балкани, които са кандидатки или
потенциални кандидатки за членство в ЕС.

* Квалификационната характеристика е изготвена съгласно Националната квалификационна
рамка на Република България (2012 г.) и Квалификационната рамка на Европейското
пространство за висше образование (QF-EHEA). Разработена във факултета, отговорен за
обучението по специалността.
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