КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА
Магистърска програма: ПРЕСА 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 преса и медии

1. Насоченост. Образователни цели и задачи
1.1. Насоченост
Магистърската програма по „Преса и медии“ е насочена към завършилите
специалностите „Журналистика”, „Връзки с обществеността” и „Книгоиздаване” на
ФЖМК и бакалаври или магистри от други специалности на други факултети на
Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и други висши училища.
1.2. Цел
Магистърската програма по „Преса и медии“ цели да подготви квалифицирани
специалисти с възможности да издигат на качествено ново ниво дейността на печатните
и онлайн базираните медии и медиакултурата на обществото. Обучението е съобразено
с условията на медийната конвергенция – сливане и взаимодействие на всички форми
на комуникация в единна медийна среда. Обект на специално преподавателско
внимание са тенденциите в световните печатни медии и в онлайн журналистиката,
както и промените, настъпили в нашата преса и в издателския бранш през последните
години.
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1.3. Задачи на обучението
Магистърската програма си поставя задачите да съчетае общотеоретичната подготовка
по обществени комуникации и социални науки с профилиращи курсове по
пресжурналистика, онлайн журналистика, медийна теория и практики.

2. Обучение
2.1. Учебен план
Програмата дава на студентите необходимите теоретични знания и професионални
умения в областта на периодиката, онлайн публикуването и редакционно-издателския
процес. Съгласно Националната квалификационна рамка на Република България
специалността принадлежи към образователно-квалификационно ниво 7. Магистър (60
кредита за година по ECTS – Европейската система за трансфер на кредити), което
съответства на Втори цикъл в Квалификационната рамка на Европейското пространство
за висше образование (QF-EHEA).
2.2. Общотеоретична подготовка
Учебният план включва въвеждащи курсове по теория на журналистиката и медиите, по
международна пресжурналистика, по история на българската журналистика, по
журналистически жанрове и теорията на четенето.
2.3. Специална подготовка
Включени са курсове върху изразните средства и особеностите на творческия процес в
традиционните и уеб базираните медии. Студентите овладяват писането, редактирането
и представянето на журналистически текстове за пресата, новинарските сайтове,
запознават се със спецификите на работата в различните типове традиционни и онлайн
медии, с тяхната организация, структура, мениджмънт, с техниката и технологията на
производството им.

3. Образователен профил (квалификационен стандарт)
Съчетаването в учебния план и в учебното съдържание на теоретичните знания с
професионалните умения в областта на пресжурналистиката, онлайн комуникацията и
редакционно-издателския процес със специализираните курсове по журналистически
жанрове и по различните медийни платформи дава на студентите необходимите
професионални компетенции по творческия процес в пресжурналистиката и онлайн
медиите, по изразните им средства, по писане, редактиране, дизайн и издателски
системи, по авторско право, журналистическа деонтология, по мениджмънта на
редакционно-издателската дейност и новите електронни технологии.

4. Възможности за реализация
Магистрите по печатни медии са адаптивни и пълноценни експерти в полето на новата
медиаиндустрия: издаване на списания, на вестници, електронно публикуване и уебжурналистика. Комплексната подготовка в интердисциплинарна специалност като
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„Преса и медии” дава възможност на завършилите магистърска степен да намерят
професионална реализация в държавните културни учреждения, да се утвърждават на
различни позиции в журналистиката, в печатни и онлайн медии, в информационни
агенции, както и в издания с културна насоченост, в изследователски институти,
неправителствени организации и фондации.
В този смисъл специалността "Преса и медии“ осигурява необходимата квалификация за
следните професии:
 репортер;
 редактор;
 издател-мениджър;
 специалист по маркетинга, рекламата и връзките с обществеността в
пресжурналистиката и в онлайн журналистиката.
Придобилите ОКС „магистър” по „Преса и медии“ могат да продължат обучението си в
по-високата образователна степен „доктор” в България и в чужбина.

* 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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