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КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА 

Магистърска програма: ЕЛЕКТРОННИ 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 електронни медии 

1. Насоченост. Образователни цели и задачи  

1.1. Насоченост  

Магистърската програма е насочена към широк кръг от специалисти. Студентите в 

магистърската програма „Електронни медии” са завършили ОКС „ бакалавър” или 

„магистър” по друга специалност извън специалностите на ФЖМК или близки до 

специалностите на ФЖМК - Журналистика, ВО и Книгоиздаване. Често тава са хора, 

работещи в предимно в медии или медийни агенции. 

1.2. Цел  

Образователните цели са да бъдат усвоени набор от професионални умения, основни 

базови знания, свързани с дейността на електронните медии. Знанията надграждат 

базовите знания и учения от предишно обучение в областта на електронните медии. 

1.3. Задачи на обучението  

Студентите да получат знания за спецификата на радиото и телевизията, както и на 

спецификата при разпространение на медийно съдържание в онлайн платформите. Те 

получават базови знания за жанровете в радиото и телевизията, форматите, работата в 

екип в медия и задълженията на авторите и редакторите.  
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2. Обучение  

2.1. Учебен план 

Студентите трябва да познават основните теории в областта на журналистиката, 

спецификата на електронните медии и необходимите умения за работа в тях. 

Курсът повтаря в най-общи линии лекционните курсове в ОКС „бакалавър”, касаещи 

спецификата на електронните медии. Включена е специална подготовка за минимални 

умения за работа в студио.  

2.2. Общотеоретична подготовка 

Студентите са запознават с основни правни принципи на работата на електронните 

медии според ЗРТ, медийната система в България и практиките по света. Получават 

знания за изразната система на електронните медии и възможностите за влияние върху 

аудиторията.  

2.3. Специална подготовка 

Познания за работата в екип в медиите, умения за работа в студио. Съществуващи 

формати в радиото и телевизията, тяхната реализация и развитие в България.  

3. Образователен профил  (квалификационен стандарт) 

3.1. Знания  

Теория на медиите, специфика на радиото и телевизията. Програмни и 

административни процедури в медиите. Етика и законодателство м журналистиката. 

Визуална комуникация и екранен език.  Запознати са с теоретични постановки в 

областта на журналистиката и медиите. 

3.2. Умения  

Студентите познават спецификата на радиото и телевизията. Те имат основни умения за 

работа в студио. Работят в радио- и телевизионно студио и упражняван различни 

професионални роли. 

4. Възможности за реализация  

Студентите биха могли да работят като автори, редактори и други професионални 

дейности в медиите и по-специално в електронните медии. 

 

 

 
* 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. 

  


