КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА
Магистърска програма: ЖУРНАЛИСТИКА И МЕДИИ
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): три
Форма на завършване на обучението: защита на дипломна работа
Професионална квалификация: магистър по журналистика и медии

1. Насоченост. Образователни цели и задачи
1.1. Насоченост
Учебната програма е предназначена за кандидати, които са завършили бакалавърска
степен и имат желание да получат магистърска степен по журналистика. Тя е насочена
към хора, които ще се реализират като професионални журналисти и добре подготвени
специалисти в условията на предизвикателствата на новото време. Поради това
програмата има за цел да даде базисни познания в областта на журналистиката, които
се дообогатяват от по-специализирани предмети и специфични дисциплини от
съответните медийни профили.
1.2. Цел
Целта на магистърската програма е да способства за изграждането на
висококвалифицирани медийни професионалисти със специализирана базисна
подготовка и специфични модерни медийни умения, които могат да намерят
широкопрофилна реализация в динамичния медиен пазар.
1.3. Задачи на обучението
Задачите на магистърската програма са, след като студентите имат основна друга
специалност, чрез магистърската програма да получат теоретични и практически
познания на съвременно ниво в областта на журналистиката, което би могло да
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подпомогне тяхната по-нататъшна професионална и научна реализация в областта на
журналистиката и медиите.

2. Обучение
2.1. Учебен план
Магистърската програма „Журналистика и медии” предлага солидна общотеоретична
подготовка, в съчетание със специализирани познания за спецификите на отделните
медии, както и практически занятия в радио, телевизионни и прес студиа.
В магистърската програма могат да кандидатстват бакалаври или магистри завършили
други факултети на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ или други висши
училища.
От кандидатите за държавна поръчка се очаква да покажат познания по актуални
проблеми в областта на масмедиите, публичната комуникация и издателските практики,
както и умения за аналитичното им обсъждане.
Магистърската програма е с продължителност три семестъра.
Студентите от тази магистърска програма завършват курса на обучение със защита на
дипломна работа (магистърска теза) пред държавна изпитна комисия.
2.2. Общотеоретична подготовка

Програмата включва на първо място дисциплини, които въвеждат в професията и са
в основата на работата във всяка една медия – като история на българската
журналистика, теория на журналистиката и медиите, журналистическа деонтология,
медиамениджмънт и маркетингови комуникации на медиите. Друга група
дисциплини дават знания и професионални умения за писане на международни,
културни, икономически и вътрешнополитически теми. Усвояването на теоретични
познания в програмата върви успоредно с получаването и на практически
журналистически умения. Дисциплините се водят от висококвалифицирани
специалисти, водещи в своето научно поле.
2.3. Специална подготовка
В магистърската програма се предлагат курсове, както и практически занятия, свързани
с медийната специфика – като графичен дизайн, програмиране в радиото и телевизията,
редактиране, телевизионни, радиожанрове и жанрове в печата, онлайн журналистика,
спортна журналистика, медиен анализ.
Наред със задължителните дисциплини се предлагат и много избираеми, които са
насочени предимно към практическата подготовка на студентите. Практическите
занятия се водят от висококвалифицирани специалисти. Своя опит споделят със
студентите и известни професионалисти от практиката.

3. Образователен профил (квалификационен стандарт)
3.1. Знания
Завършилите програмата студенти получават солидна теоретична подготовка в областта
на журналистиката и медиите. Наред с общотеоретичните знания, те усвояват и
актуални познания за спецификата на медиите. Заедно с това те усвояват практически
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умения в основните медии, натрупват опит и са готови да се включат в динамичния и
високо конкурентен медиен пазар.
3.2. Умения
Завършилите магистърската програма стават добре подготвени в теоретично и
практическо отношение, висококвалифицирани професионалисти със специализирана
базисна подготовка и специфични модерни медийни умения в областта на
журналистиката и медиите.

4. Възможности за реализация
Завършилите програмата могат да намерят
конкурентния и бързо развиващ се медиен пазар.

широкопрофилна

реализация

в

* 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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