
 

 

Магистърските програми на Философски факултет за учебната 2017/2018 годишни такси  

 
 

Програма Продъл-

жителност в 

семестри 

Форма на 

обучение 

Такса за семестър 

 Държавна субсидия Платено обучение 

Философия 2/3 редовна 270 лв. 805 лв. 

История и съвременност на философията 2/3 редовна 270 лв. 805 лв. 

Виртуална култура 3 редовна 270 лв. 805 лв. 

Интегративна биоетика 3 редовна 270 лв. 805 лв. 

Философия с преподаване на английски език 3 редовна 270 лв. 875 лв. 

Философия с преподаване на английски език 3 задочна  825 лв. 

Философия на съзнанието и езика 3 задочна 150 лв. 280 лв. 

Философска антропология 3 редовна 270лв. 805 лв. 

Детско-юношеска и училищна психология (диагностика и 

консултиране)  за бакалаври по психология 
3 + 1 практика редовна 280 лв. 805 лв. 

Детско-юношеска и училищна психология (диагностика и 

консултиране) за хуманитари 
5 + 1 практика редовна  805 лв. 

Клинична психология 5  редовна 280 лв. 1150 лв. 

Организационно поведение и консултиране на организацията 3 редовна  850 лв. 

Трудова и организационна психология 3 редовна 280 лв.. 850 лв. 

Трудова и организационна психология 3 задочна  550 лв. 

Обща психология на английски език 3 задочна  900 лв. 

Социална и юридическа психология  3 редовна 280 лв. 930 лв. 

Психология на здравето за бакалаври по психология 3 редовна 280 лв. 900 лв. 

Психология на здравето за хуманитари 5 редовна * 900 лв. 

Организационна психология и кроскултурен мениджмънт (на 

английски език) 
3 задочна  850 лв. 

Трудови пазари и развитие на човешките ресурси 3 редовна 300 лв. 835 лв. 

Политическа социология 3 редовна 300 лв. 835 лв. 

Международни отношения и проблеми на сигурността 3/4 редовна 280 лв. 500 лв. 

Международни отношения и проблеми на сигурността 3/4 задочна  450 лв. 

Политически мениджмънт 3/4 редовна 280 лв. 500 лв. 

Политически мениджмънт 3/4 задочна  450 лв. 

Политическо консултиране 3/4 редовна 280 лв. 500 лв. 

Европа и глобализиращия се свят (на английски език) 2 редовна 280 лв 805 лв. 



Културна антропология 3 редовна 300 лв. 835 лв. 

Изкуства и съвременност (XX-XXI век) 3 редовна 300 лв. 835 лв. 

Мениджмънт и социализация на културното наследство 3 редовна 300 лв. 835 лв. 

История на жените и половете (МАТИЛДА) 4 редовна 300 лв. 835 лв. 

Медии, комуникация, култура 2 редовна 300 лв. 835 лв. 

Библиотечно-информационни науки и културна политика (за 

специалисти) 

2 
задочна 150 лв. 450 лв. 

Библиотечно-информационни технологии  2 задочна 150 лв. 450 лв.. 

Управление на електронно съдържание 2 задочна 150 лв. 450 лв.. 

История на книгата и четенето  2 задочна 150 лв. 450 лв.. 

История на книгата и четенето  2 редовна  450 лв.. 

Публична администрация  3 редовна 210 лв. 630 лв. 

Публична администрация  3 задочна 150 лв. 450 лв. 

Европейска публична администрация 2 редовна 210 лв. 630 лв. 

Публичен мениджмънт и политики 2 редовна 210 лв. 630 лв. 

Публична администрация на английски език 2 редовна  3300 лв. 

Оценка на политики и оценка на въздействие  2 редовна 210 лв. 630 лв. 

Европейска интеграция и дипломация на ЕС 2 редовна 280 лв. 805лв. 

Европейски проекти 2 редовна 280 лв. 805лв. 

Е-Европа 2 редовна 280 лв. 805лв. 

Политика и интеграционни политики на ЕС (на английски език) 3 редовна  1421 лв. 

Реторика 2/3 редовна 270 лв. 805 лв. 

Реторика 2/3 задочна 150 лв. 280 лв. 

 

*  Ако останат незаети бройки в държавна субсидия на Психология на здравето за бакалаври по психология – те ще бъдат усвоени в Психология на 

здравето за хуманитари, ако няма незаети бройки - Психология на здравето за хуманитари ще е само в платена форма на обучение. 

 

Други такси 

Такси за чужденци – редовно – 3300 € и задочно – 2750 €   

Обучение на чужд език 3850 € и задочно – 3300 €,  

Публична администрация на английски език за чужденци извън ЕС 3850 €,  

Политика и интеграционни политики на ЕС (на английски език) за чужденци извън ЕС 3850 € 


