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СПЕЦИАЛНОСТИ

ПЛАТЕНО ИЛИ ДЪРЖАВНО ОБУЧЕНИЕ

ЖУРНАЛИС Т ИКА
Специалността е насочена към усвояването на журналистическата професия и
нейната роля в гражданското общество и масовата комуникация, както и на
опознаването на медиите и техните особености. Специалността дава възможност за
пълноценна професионална реализация и възможност знанията да бъдат
надграждани с обучение в България и чужбина. Студентите се обучават в три
медийни профила - Печат и агенционна журналистика, Радио и Телевизия
(специализацията става по избор след завършен втори семестър) - и три тематични
профила - Вътрешнополитическа журналистика, Международна журналистика и
Култура.

ВРЪЗКИ С ОБЩЕС Т ВЕНОС ТТ А
Насоченост към качествената подготовка на широк кръг от специалисти в полето на
различните социални и маркетингови комуникации – връзки с обществеността,
реклама, комуникации за стимулиране на продажбите, интегрирани маркетингови
комуникации и т.н. Цели се изграждане на качествени специалисти по пиар и
реклама, които да са подготвени за предизвикателствата на различните социални и
маркетингови общувания, продължаване на обучението на бакалаврите по социални
и по маркетингови комуникации в магистърските и докторантските програми в
България и в чужбина, умения за логически консистентно, аргументирано и ясно
изразяване на устна и писмена реч.

Специалности

КНИ Г ОИЗДАВАНЕ
Специалността дава комплексна подготовка в интердисциплинарното поле на
традиционното и дигиталното публикуване - учебният план съдържа необходимите
базисни дисциплини и специализирани курсове по различните етапи на издателската
работа, изразните средства и особеностите на творческия процес в книгоиздаването,
по книгоиздателските профили, по организацията, структурата и мениджмънта на
редакционно-издателската дейност, по икономика, авторско право, книготърговия,
реклама. Обучението отговоря в максимална степен на динамичната професионална
среда и на нуждите от висока професионална подготовка на специалистите за
издателския бизнес у нас, дава на завършилите онези знания и умения, които да им
помогнат да се реализират като редактори и специалисти по маркетинга, връзките с
обществеността и рекламата в издателствата и другите средства за масова
комуникация.

КОМУНИКАЦИОНЕН МЕНИДЖМЪН Т
Специалността е интегрална по отношение на преподаваните дисциплини от няколко
факултета в рамките на Софийския университет. Стремежът е да се отговори на
новата пазарна среда на труда, характеризираща се със засилена дифузия на знания,
нови компетенции и обявяването на нови работни места. Целта на обучението е да
подготви висококвалифицирани специалисти по стратегическо управление на
комуникациите - управление на комуникационни кампании, които да бъдат насочени
към отделни географски и културни региони, към определени потребителски групи.
Студентите придобиват умения за използването на спецификата на различни
дигитални информационни и комуникационни платформи, умения да създават и
управляват информационно и медийно съдържание.

ДЪРЖАВНО И ПЛА Т ЕНО ОБУЧЕНИЕ КАКВА Е
РАЗЛИКА Т А
-

?

При високо класиране с достатъчен бал, държавата поема по-голямата част от
семестриалната такса (държавно обучение). Обратно - ако не успеете да се класирате
за местата, посочени като държавна поръчка, тогава цялата сума от семестриалната
такса трябва да бъде покрита от студента. Това е платеното обучение. Накратко, при
държавна поръчка семестериалната такса е по-малка, докато при платеното
обучение тя е по-висока. Знайте, че имате право само на една бакалавърска и една
магистърска степен държавна поръчка.

Специалности

Друга съществена разлика е настаняването в общежития към Софийски университет.
Ако не разполагате с жилище в София и искате да се възползвате от услугата на СУ, то
за студентите, платено обучение, процедурата е малко по-специфична.
Настаняването е възможно едва след като е обявено трайно наличие на места решението дали ще има общежития за тези студенти се взима от Ректора под
формата на заповед. Те заплащат пълния размер на наема на стаята, защото не
получават субсидии от МОН. Доплащането към наема се определя всяка година от
Министерския съвет и от миналата година е по 1,30 лв. на ден.
Повече информация за настаняването в глава "Общежития".

ПОЛЕЗНО

:

Ако не знаете коя специалност да изберете или имате въпроси относно учебния
материл и профилите, нашият съвет е да пишете на Факултетния студентски съвет
към ФЖМК, за да Ви насочим към настоящ студент, готов да се отзове на всичките Ви
въпроси.
Възможност е и да пишете на официалната страница на ФЖМК във фейсбук или да
потърсите отговор от деканата на факултета.

Специалности

ИЗПИТИ
ПРОВЕЖДАНЕ

Т АЗИ Г ОДИНА

приемът във Факултет по журналистика и масова комуникация

ще се осъществява единствено на базата на резултатите от Държавните зрелостни
изпити.
Заради взетите мерки от страна на Софийски университет с цел намаляване
заразяването с COVID-19 двата стандартни кандидатстудентски изпита няма да се
проведат.
Подалите заявления за отменени кандидатстудентски изпити ще бъдат обезщетени
чрез електронно генерирани поименни ваучери с левовата равностойност на
заплатената такса. Електронните ваучери могат да се използват като средство за
заплащане на такси за подаване на заявления за явяване на кандидатстудентски
изпит или за подаване на документи в електронизираната система. Средствата от
неизползваните електронни ваучери ще бъдат възстановени след края на
кампанията.
Повече инфомация за това кои държавни зрелостни изпити се приемат при
кандидатстване може да намерите в следващата глава "Балообразуване".

Промяната в правилника за приемане на студенти в Софийски университет е във
връзка със заповедта на Министъра на здравеопазването № РД-01-268 от 15.05.2020 г.

Изпити

БАЛООБРАЗУВАНЕ
ПО СПЕЦИАЛНОСТИ

ЖУРНАЛИС Т ИКА ВРЪЗКИ С ОБЩЕС Т ВЕНОС ТТ А
КНИ Г ОИЗДАВАНЕ
;

;

Оценки от дипломата за
Държавен зрелостен

средно образование (държавен

изпит

зрелостен изпит или от

БАЛ

задължителната подготовка)
По избор с
коефициент 3:
1. Български език и
литература;
2. История и цивилизация;
Общ успех от

3. Философски цикъл;
4. Английски език;
5. Немски език;

+

дипломата за средно
образование

6. Френски език;
7. Испански език;
8. Италиански език;
9. Руски език.

Балообразуване

24

=

макс.
бал

КОМУНИКАЦИОНЕН МЕНИДЖМЪН Т

Оценки от дипломата за
средно образование (държавен

Държавен зрелостен

БАЛ

зрелостен изпит или от

изпит

задължителната подготовка)

По избор с
коефициент 3:
1.Български език и
литература;
2. Английски език;
3. Френски език;

+

Чужд език

=

24
макс.
бал

4. Немски език;
5. Испански език;
6. Италиански език;
7. Руски език;
8. Математика.

ПОЛЕЗНО

:

Когато в дипломата за средно образование са вписани две оценки по балообразуващ
учебен предмет, като една от тях е от държавен зрелостен изпит, а другата – от курса
на обучение, за балообразуваща оценка се счита оценката от държавния зрелостен
изпит.
За специалност Комуникационен мениджмънт е задължително кандидатите да
отговарят на следните условия: успешно издържан държавен зрелостен изпит по
английски език, немски език или френски език или сертификат за владеене на
английски, немски или френски език на равнище минимум В2 по Общата европейска
референтна рамка за езици.

Балообразуване

КАНДИДАТСТВАНЕ
ТАКСИ

Кандидат-студентите заплащат такса в размер на 30 лв. за процедурата по
кандидатстване и участие в класацията.Таксата може да се внася:
в каси на Ректората (гр. София, бул. “Цар Освободител” №15 ПАРИЧЕН САЛОН ІV етаж,
Северно крило (входът от ул. “Шипка”, последен етаж);
по банков път в банков клон на всяка търговска банка (без БНБ) по банкова сметка на
СУ „Св. Климент Охридски“ (повече информация в сайта);
IBAN: BG52 BNBG9661 3100 1743 01
Банка: БНБ; BIC CODE: BNBGBGSD
Титуляр: СУ "Св. Климент Охридски"
Задължено лице (вносител): трите имена на кандидат-студента
Внесената такса за кандидатстване не се възстановява.
От такса за кандидатстване се освобождават:
лица без родители (до 25-годишна възраст);
инвалиди с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70%;
военноинвалиди;
лица, пребивавали до пълнолетието си в домове за отглеждане и възпитание на деца
от системата на МОН;
майки с три и повече деца;
Всеки конкретен случай се удостоверява със съответните документи!

Кандидатстване

КЛАСИРАНЕ
ОСОБЕНОСТИ

РЕЗУЛ Т А Т И Т Е О Т КЛАСИРАНЕ Т О

могат да се проверят в платформата

за кандидатстудентската кампания на Софийски университет (online.uni-sofia.bg).
Студентите, които са постигнали необходимия бал след първото класиране, трябва да
се запишат в специалността, в която са класирани на първия етап. Записването се
извършва в отдел „Студенти“ на Факултета по журналистика и масова комуникация
(ул. “Московска” №49, стая 9). Студентската книжка се закупува в книжарниците в
Ректората. Освен нея трябва да бъдат представени:
оригинал и копие на дипломата за средно образование;
лична карта;
документ за платена семестриална такса;
формуляр за записване на новоприети студенти (изтегля се от страницата на
Софийския университет и се попълва);
попълнен онлайн формуляр и квитанция за платена такса за електронна студентска
карта;
две паспортни снимки;
декларация за здравно осигуряване, която се получава при записване;

Ако сте приети по второ или следващо желание, но искате да продължите във втори
етап на класирането за прием в специалност, която сте написали на по-челна позиция,
можете да потвърдите специалността от първия етап и мястото да ви бъде запазено, в
случай че на второ класиране не са ви приели в по-желана от вас специалност.
Потвърждаването на специалността не означава, че ако на втори етап на класирането
Ви приемат в друга специалност, може да избирате между двете. При потвърждаването
оригиналната диплома за средно образование се депозира в отдел “Студенти” към
факултета, към който е специалността Ви от първо класиране;

Класиране

Aко сте приети по първото си желание, се записвате в специалността без право да
потвърждавате за участие в следващи класирания. Неприетите от първия етап
кандидати участват автоматично в следващия етап на класирането.

Вторият етап на класирането се обявява в сайта на университета. В него участват
потвърдилите от първия етап кандидати, за които е възможно прекласиране в попредна желана специалност, посочена в състезателния картон, и некласираните
кандидат-студенти. След това се обява третият етап на класирането. Записването за него
е окончателно. Най-актуалната информация за кандидатстудентската кампания може да
бъде намерена в сайта на Софийския университет в интернет.

ПОЛЕЗНО

:

Пълният комплект документи може да закупите и в книжарница Сиела в подлеза на
СУ.

Класиране

ЗАПИСВАНЕ

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ НА СЕМЕСТЪР, ТАКСИ, КАРТИ, ИЗБОР НА ЕЗИК

ЗАПЛАЩАНЕ НА СЕМЕС Т РИАЛНИ Т АКСИ
Работно време: от 8.30 до 17.00 часа
В брой в касите на Университета
ПАРИЧЕН САЛОН - Ректорат, бул. “Цар Освободител” № 15, ІV етаж, Северно крило
(входът от ул. “Шипка”, последен етаж)
С банков превод във всяка търговска банка по сметката на СУ “Св. Климент Охридски”
БНБ - централно управление – за всички студенти
IBAN: BG52 BNBG 9661 3100 1743 01
Банковият идентификационен код (BIC) на Българската народна банка е: BN BG BG SD
При плащане по банков път задължително се вписват:
Трите имена ( на обучаващия се)
ЕГН (на обучаващия се)
Специалност
Факултет

Записване

ЕЛЕК Т РОННИ Т Е КАР Т И

са задължителни за всички студенти (бакалаври,

магистри), докторанти, специализанти. В зависимост от личните предпочитания на
притежателя има възможност за издаване на няколко вида карти.
СУ карта
Картата осигурява достъп до общежитията и сградите на СУ. Има функции на
читателска карта към всички библиотеки към Университета.
Цената за издаване е десет (10) лв, а валидността ѝ е една академична година.

ISIC SU карта
Предназначена само за студенти, записани в редовна форма на обучение.
Освен достъп до общежитията, библиотеките и сградите на СУ, картата дава редица
преференции в България и чужбина (музеи, културни и исторически
забележителности, галерии, кина, театри, магазини, ресторанти, заведения и др). ISIC
е валидна една академична година. Осигурява редуцирани цени при пътуване - 50%
намаление на билети и абонаментни карти при пътуване с БДЖ (важи до 25-годишна
възраст на студента), право за издаване/зареждане на студентска/докторантска карта
за обществения транспорт в София (вкл. метро, трамваи, тролеи, автобуси без
нощния транспорт). Виртуалната версия се активира след инсталиране на мобилното
приложение MyISIC.
Таксата за издаване е петнадесет (15) лв.

EYC SU карта
European Youth Card e карта за младежи до 29 г. вкл., предлагаща голям брой
преференции за културни обекти, пътуване, настаняване, пазаруване и услуги в 36
държави в Европа. Осигурява достъп до библиотеките, сградите и общежитията към
СУ. Валидността на картата е една академична година, а цената ѝ е петнадесет (15) лв.
От дигитално устройство се използва приложението MyEYC.
DSK-ISIC
Студентска дебитна карта DSK-ISIC е предназначена за студенти, стажанти или

Записване

докторанти в редовна форма на обучение. Картата представлява комбинация от
дебитна карта Debit Mastercard PayPass на Банка ДСК, студентска идентификационна
карта ISIC и карта за намаления при пътуване с БДЖ.
Стандартната такса за издаването ѝ е шест (6) лв. При издаване по "Студентски пакет",
DSK-ISIC е безплатна.

Заявяване и получаване
Подаватe заявление в обслужващия Ви отдел “Студенти”.

Необходими документи за издаване и преиздаване на карта:
Това, което трябва да представите, е:
Платежен документ за издаване на карта (служебен бон от каса/вносна бележка от
търговска банка/разписка от ePay/EasyPay/FastPay/разплащателен терминал);
Матова паспортна снимка (формат 3.5/4.5 см);

На място се попълва заявлениe за издаване на карта, а самата карта се получава във
филиална библиотека “Журналистика и масови комуникации” около 2 седмици
след началото на академичната година.

Електронно заявление за издаване на СУ ISIC карта
Таксата за издаване се заплаща на касите в Паричен салон, на каса на Университета,
по банков път по сметката на СУ и др. Повече информация на сайта.

ИЗБОР НА ЕЗИК
При записването на място във Факултета по журналистика и масова комуникация

Записване

протича процедура за избор на език, който ще изучавате от първи до четвърти курс.
ФЖМК предлага избор от няколко езика и това са:
Английски;
Френски;
Немски.

Избраният език се изучава задължително през четирите години на обучение.
Смяната на език в по-късен етап и преместването в друга група е или много трудно,
или невъзможно.

ПОЛЕЗНО

:

Ако платите по банков път, преди записване трябва да посетите касата на
Университета, за да получите печат в студентската си книжка (предварително
попълнена).
Ако платите по банков път, чакате на различна опашка, която е доста по-къса и като
цяло отнема много по-малко време. Обикновено на нея чакат под 10 човека. Имайте
предвид, че ако решите да платите на място в касите на паричен салон, който се
намира на четвъртия етаж на Ректората, опашките често се извиват по стълбите до
втория етаж.

Записване

ОБЩЕЖИТИЯ

ДОКУМЕНТИ, КРИТЕРИИ, ПРОЦЕДУРА, ПРЕДИМСТВО

НАС Т АНЯВАНЕ В ОБЩЕЖИ Т ИЕ НА СУ е услуга, от която всеки студент
от населено място, различно от София, може да се възползва, като кандидатства за

прием. Ако Вие или Вашето семейство имате жилище в града, това автоматично Ви
изключва от класацията, защото нямате право да кандидатствате.
Какви са документите, необходими при кандидатстване за общежитие, и как
се подават?
Документите се подават посредством електронна система преди началото на
академичната година по дати, предварително анонсирани от Ректора. Вашето
заявление трябва да съдържа:
снимка;
сканиран акт за раждане;
декларация за психично здраве (попълва се онлайн, не е нужна лекарска визита);
Семейните студенти прикачват и документи, описани в заповедта на Ректора (всяка
година е различна, ще я намерите на сайта на Комисията по настаняване към СУ)

Какви са критериите за настаняване?
Критерият за настаняване се формира въз основа на приемния бал.
Има ли предимство в класацията?
Случаите, в които студентът се ползва с предимство за класирането (т.е. се настанява,
без да взима участие в класацията по успех, но задължително подава електронно
заявление), са:
студент от многодетно семейство (3 или повече учащи деца с общо домакинство);
студент, отгледан в центрове за настаняване от семеен тип;

Общежития

студент, загубил родител/и;
разведени или овдовели студенти с дете, грижещи се за него до навършване на
пълнолетие;
студент със 70% или повече намалена работоспособност;
студент, който е с 90% или повече намалена работоспособност, с дете;

Каква е процедурата, когато студентът кандидатства за семейно общежитие?
Ако сте семеен студент и искате да живеете с брачния си партньор, се класирате по
право за семейно общежитие без оглед на Вашия успех. Необходимо е при подаване
на заявлението-декларация и двамата да приложите нужните документи и
допълнително да представите сканирано свидетелство за сключен граждански брак.
Същата информация важи и в случай, че имате дете. Тогава освен документите и
сканираното свидетелство за сключен брак, Вие трябва да представите и акта за
раждане на детето.

Можете ли да изберете в кой блок да бъдете настанени?
Отговорът е отрицателен - разпределението се извършва на случаен принцип.
Студентът не може да се намесва в този процес.

В какви срокове се оповестяват класиранията?
Настаняването в студентско общежитие се извършва за всяка учебна година въз
основа на класиране. Резултатите с имената на класираните се обявяват на място в
седалището на ПСБО, както и в интернет сайтовете на ПСБО и Комисия по
настаняване.

Финансови условия
Ректорът определя със заповед размерите на месечните наеми, семестриалните
депозити и другите плащания за консумативи в студентските общежития. Размерът

Общежития

на месечните наеми се определя ежегодно в съответствие с реалните разходи за
нощувка на едно лице за един месец, намалени с размера на държавната субсидия.

За спецификата между финансовите условия на студентите държавно и студентите
платено обучение можете да прочетете в глава “Специалности”, точка “Държавно и
платено обучение - каква е разликата?”

ПОЛЕЗНО

:

Имайте предвид, че не сумата, която заплащате, определя качеството на
общежитието. Това, че плащате повече, не означава, че условията Ви ще са по-добри
от на този, който плаща по-малка сума.
Обзавеждането в стаите се свежда до няколко задължителни компонента: бюро, стол
и легло, гардероб (отделен или крило) за всеки живущ; в някои блокове има
допълнителни етажерки, хладилник и/или телевизор - други разполагат и с общи
оборудвани кухни по етажите, перални помещения и читални. Ако Вашето
общежитие не е преминало през предишен основен ремонт, това означава, че може
да го обновите със собствени средства. Много студенти процедират така.
Силно препоръчваме и връзката с представителите на Комисия по настаняване,
които вече са се срещнали с всички възможни сценарии и могат да Ви асистират по
най-добрия начин. Контакти ще намерите на сайта или страницата им във фейсбук.

Общежития

БЕЛЕЖКА
СЪСТАВИТЕЛИ

Обновихме този наръчник в полза на кандидат-студентите.
Въпреки това знаем, че не можем напълно да отговорим на всичките въпроси, които
ще изникнат в съзнанието Ви. Ако не успявате да намерите нужната информация в
сайта на СУ, ние от Факултетен Студентски Съвет сме винаги насреща за всякакви
запитвания от Ваша страна.
Не се колебайте да ни потърсите на нашата фейсбук страница или на мейл:
fss.fjmk@gmail.com .
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