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УТВЪРДИЛ: 
 

ПРОФ. ДФН А. ГЕРДЖИКОВ 

 
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ  “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” 

 

ОБЯВЯВА 
 
 

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ 
 

В ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННАТА СТЕПЕН “МАГИСТЪР” 

ЗА  ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР  НА 

учебната 2020/2021 година 

 
 

 
ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ 
Специалност Философия  

1. Философия с преподаване на английски език - редовна 
форма за места, субсидирани от държавата (2) и за обучение срещу 
заплащане (25);  

2. Философия с преподаване на английски език - задочна 
форма за обучение срещу заплащане (25);  

3. Философска антропология – редовна форма за места, 
субсидирани от държавата (2) и за обучение срещу заплащане (25); 

4. Философия за средните училища – задочна форма за 
обучение срещу заплащане (25). 

 
Катедра Реторика  

1. Реторика - редовна форма за места, субсидирани от 
държавата   (2) и за обучение срещу заплащане (25);  

2. Реторика - задочна форма за обучение срещу заплащане (25). 
 
Специалност Политология  

1. Политически патологии на глобалния свят (на 
английски език) (дистанционна форма) - обучение срещу заплащане 
(25). 

 
Специалност Библиотечно-информационни науки  

1. Библиотечно-информационни науки и културна 
политика (специалисти) - задочна форма, обучение срещу 
заплащане (25); 

 2. Библиотечно-информационни технологии - задочна 
форма, обучение срещу заплащане (25); 
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Специалност Европеистика  
1. Европейски проекти - редовна форма за обучение срещу 

заплащане (25). 
2. Европейска интеграция и дипломация на ЕС - редовна 

форма за обучение срещу заплащане (25); 
 
Специалност Културология  

1. История на жените и половете (на английски език) - 
редовна форма за обучение срещу заплащане (25); 
 
Срокове:  
до 30 януари 2021 г. – подаване на документи по електронен път на 
адрес http://ma.su-phls.info/?page_id=1215 
02 февруари 2021 г. – провеждане на събеседване; 
До 08 февруари 2021 г. – класиране; 
До 19 февруари 2021 г. – записване на новоприетите студенти. 
 



 
 
 
ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ 
Специалност История  

1. Античност и средновековие –редовна форма за обучение 
срещу заплащане.  
 
Срокове:  
От 15 до 29 януари 2021 г. – прием на документи – каб. 42,II етаж, 
Южно крило, от 10,00 до 12,00 ч. и от 13,00 до 16,00 ч. -  Емилия 
Харизанова;  
телефон за информация: 9308 279; email: eharizanova63@gmail.com 
 
02 февруари 2021 г. – класиране на кандидатите; 
от 10 до 12  февруари 2021г. – записване на новоприетите студенти в 
каб. 24, Южно крило. 

 









http://ma.su-phls.info/?page_id=1215
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ФАКУЛТЕТ ПО ПЕДАГОГИКА 
Професионално направление Теория и управление на 
образованието 

1. Образователен мениджмънт (обучение на английски 
език) –редовна и задочна форма,  обучение срещу заплащане.  
 
Срокове:  
До 30 януари 2021 г. – подаване на документи – стая 212, сграда 
Ректорат, I етаж, северно крило.  
15 февруари 2021 г. – провеждане на събеседване 
16 февруари 2021 г. – класиране на кандидатите; 
от 17 до 19  февруари 2021 г. – записване на новоприетите студенти 
телефон за информация: 9308 526 
 





ФАКУЛТЕТ ПО КЛАСИЧЕСКИ И НОВИ ФИЛОЛОГИИ 
 

Специалности Испанска филология и Португалска филология  
1. Приложна лингвистика (за неспециалисти) – редовна 

форма за обучение срещу заплащане;  
 
Специалност Английска филология 

1. Чужд език (английски), литература, медии – редовна 
форма за обучение срещу заплащане;  
 

Специалности Английска филология, Френска филология, Немска 
филология, Испанска филология, Италианска филология, 
Португалска филология, Класическа филология, Новогръцка 
филология, Румънска филология, Арабистика, Арменистика и 
кавказология, Индология, Иранистика, Китаистика, Кореистика, 
Тюркология, Японистика, Скандинавистика 
 

  1. Методика на чуждоезиковото обучение в 
междукултурна среда – редовна форма за обучение срещу заплащане 
 

Срокове:  
От 25 до  29 януари 2021 г. – подаване на документи.  Документите се 
подават онлайн на адрес g.zasheva@uni-sofia.bg 
05  февруари 2021 г. – провеждане на интервю; 
08 февруари 2021 г. – класиране на кандидатите; 
До 18 февруари 2021 г. – записване на новоприетите студенти. 
 

Телефони за информация: 02/ 9308525, 02 /9308381 

mailto:g.zasheva@uni-sofia.bg
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ФАКУЛТЕТ ПО ЖУРНАЛИСТИКА И МАСОВА 
КОМУНИКАЦИЯ 
 
Специалност Журналистика  
 1. Лайфстайл журналистика (3 семестъра) – задочна 
форма, обучение срещу заплащане (30);  

2. Онлайн журналистика и медии (3 семестъра) - задочна 
форма, обучение срещу заплащане (30); 
 
 
Срокове:  
От 18 до 29 януари 2021 г. – подаване на документи – онлайн през 
електронизирана система на факултета; 
До 09 февруари 2021 г. – класиране на кандидатите; 
11 - 12 февруари 2021 г. – записване на новоприетите студенти; 

Телефон за информация: 9308 409, отдел „Студенти” на ФЖМК, кабинет 
№11, ул. „Московска” №49  
 


 

ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ 
Специалност Международни отношения  

1. Международни организации и многостранна 
дипломация (специалисти) - редовна форма, обучение срещу 
заплащане;  

2. Международни бизнес отношения (специалисти) - 
редовна форма, обучение срещу заплащане; 

3. Частни отношения с презгранични последици в 
Европейския съюз (специалисти) - редовна форма, обучение срещу 
заплащане. 

 
Срокове:  
До 29 януари 2021 г. – подаване на документи – онлайн през 
електронизираната система на факултета; 
08 февруари 2021 г. – провеждане на интервюта за прием в платена 
форма; 
09 февруари 2021 г. – класиране на кандидатите; 
До 17 февруари 2021 г. – записване на новоприетите студенти; 
 
Телефон за информация: 9308 359, Учебно-методичен кабинет на ЮФ, 
кабинет №314, Северно крило   
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ГЕОЛОГО-ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ 
Специалност Геология  

1. Икономическа геология – редовна форма, обучение срещу 
заплащане ; 
 
Специалност География  

1. Географски информационни системи и картография 
(неспециалисти) – редовна и задочна форма, обучение срещу 
заплащане; 

2. Изменения на климата и управление на водите 
(неспециалисти) – редовна и задочна форма, обучение срещу 
заплащане; 

3. Изменения на климата и управление на водите (4 
семестъра)(за бакалаври със 180 кредита) – редовна форма,  
обучение срещу заплащане; 

4. Развитие и управление на селските райони 
(неспециалисти) – редовна и задочна форма, обучение срещу 
заплащане; 

5. Регионално развитие и управление (неспециалисти) – 
редовна и задочна форма, обучение срещу заплащане; 

6. Ландшафтна екология и природен капитал 
(неспециалисти) – редовна и задочна форма, обучение срещу 
заплащане. 

7. Управление на природната среда и рискови процеси 
(неспециалисти) - редовна и задочна форма, обучение срещу 
заплащане. 

 
Специалност Регионално развитие и политика  
 1. Планиране и управление на териториални системи 
(неспециалисти) – редовна форма, обучение срещу заплащане. 
 
Срокове:  
до  30 януари 2021 г. – прием на документи през електронизираната 
система на факултета. 
При технически проблеми и за въпроси - лице за контакт -  
Даниела Анчева - инсп. Отдел Студенти - каб. 268, тел. (02) 9308 384 
Събеседване за МП Икономическа геология – 05 февруари 2021 г. 
от 13,00 ч. 
03 февруари 2021 г. - класиране на кандидатите   
10- 12 февруари 2021 г. – записване на новоприетите студенти.   
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БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ 
 
Специалност Молекулярна биология  

1. Генетика и геномика (за неспециалисти) – редовна форма, 
обучение срещу заплащане (на български език) – (3) 

2. Генетика и геномика (на английски език) (за 
неспециалисти) – редовна форма, обучение срещу заплащане– (2); 

3. Физиология на животните и човека (за неспециалисти) 
- редовна форма, обучение срещу заплащане – (4); 

4. Биохимия (за неспециалисти) - редовна форма, обучение 
срещу заплащане – (3) 
 
Специалност Биология  

1. Обща антропология (за неспециалисти) – редовна форма, 
обучение срещу заплащане – (6); 

2. Приложна хидробиология и аквакултури (за 
неспециалисти) – редовна форма, обучение срещу заплащане – (4); 
 
Специалност Екология и опазване на околната среда  

1. Екология (за неспециалисти) – редовна форма, обучение 
срещу заплащане – (6); 

2. Опазване на околната среда (за неспециалисти) – 
редовна форма, обучение срещу заплащане – (6); 
 
Специалност Биотехнологии 

1. Генно и клетъчно инженерство (за неспециалисти) – 
редовна форма, обучение срещу заплащане – (6); 
 
Срокове:   
04 януари - 24 януари 2021 г. – подаване на документи на email: 
deniza_d@biofac.uni-sofia.bg   с копие до magistri@biofac.uni-
sofia.bg; 
25 – 29 януари 2021 г. -   класиране на кандидатите; 
08 - 12 февруари 2021 г. – записване на новоприетите студенти. 
 
Телефон за информация: 8167 250, Деканат на Биологически 
факултет 
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ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ 
Професионално направление 5.3. Комуникационна и 
компютърна техника 
 1. Безжични мрежи и устройства – задочна форма, за места, 
субсидирани от държавата и за обучение срещу заплащане;  
  
Срокове:  
от 20 януари до 29 януари 2021 г. – подаване на документи – чрез 
електронизирана система в сайта на Физическия факултет 
02 февруари 2021 г.  от 10,00 ч. – провеждане на тест (за места, 
субсидирани от държавата)  - онлайн 
До 08 февруари 2021 г. - класиране на кандидатите; 
До 15 февруари 2021 г. – записване на новоприетите студенти. 







ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 
 

Специалност Информатика  
1. Защита на информацията в компютърните системи и 

мрежи  – редовна форма за места, субсидирани от държавата (5) и за 
обучение срещу заплащане (5);  

2. Разпределени системи и мобилни технологии – редовна 
форма за места, субсидирани от държавата (10) и за обучение срещу 
заплащане (10);  

3. Вградени системи - редовна форма за места, субсидирани от 
държавата (1) и за обучение срещу заплащане (1); 
 
Специалност Приложна математика  

1. Математическо моделиране в икономиката  – редовна 
форма за места, субсидирани от държавата (4) и за обучение срещу 
заплащане (1);  
 
Срокове:  
12 януари - 28 януари 2021 г. –подаване на документи; 
03 февруари 2021 г. – приемни изпити; 
04 февруари 2021 г. – класиране на кандидатите; 
18 - 19 февруари 2021 г. – записване на новоприетите студенти 
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ФАКУЛТЕТ ПО ХИМИЯ И ФАРМАЦИЯ 
 
Специалност Инженерна химия и съвременни материали  

1. Козметика и битова химия (4 семестъра) – редовна форма 
(6 места) и задочна форма (6 места), обучение срещу заплащане. 
 
Срокове: 
11 януари - 29 януари 2021 г. –подаване на документи; 
08 февруари 2021 г. – класиране на кандидатите; 
до 15 февруари 2021 г. – записване на новоприетите студенти 





 
СТОПАНСКИ  ФАКУЛТЕТ 
 
Специалност Икономика и финанси  

1. Моделиране на големи данни в бизнеса и финансите 
(Business Analytics) – 2 семестъра; редовна форма, обучение срещу 
заплащане; 

2. Икономика и финанси (за неикономисти) - задочна форма, 
обучение срещу заплащане; 

3. Икономика и право (икономисти, 2 семестъра)  - редовна 
форма, обучение срещу заплащане; 

4. Митнически и данъчен контрол (икономисти и 
неикономисти, 2 семестъра) – задочна  форма, обучение срещу 
заплащане; 

5. Приложна иконометрия и икономическо моделиране (на 
английски език) – 4 семестъра, редовна форма, обучение срещу 
заплащане; 

6. Счетоводство и одит (4 семестъра, икономисти и 
неикономисти) – редовна форма, обучение срещу заплащане; 

7. Финанси и инвестиции (4 семестъра, икономисти и 
неикономисти), редовна форма, обучение срещу заплащане; 

 
Специалност Стопанско управление  

1. Бизнес администрация (за неспециалисти, 2 семестъра) 
- редовна форма, обучение срещу заплащане; 

2. Бизнес администрация – развитие на човешките 
ресурси (с обучение на английски език) (2 и 4 семестъра – 
специалисти и неспециалисти) – редовна форма, обучение срещу 
заплащане; 
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3. Бизнес администрация – стратегическо управление (с 
обучение на английски език) (2 и 4 семестъра – специалисти и 
неспециалисти) – редовна форма, обучение срещу заплащане. 
 
Места за прием за всички магистърски програми  - 100. 
 
Срокове:  
до  30 януари 2021 г. – прием на документи – през електронизираната 
система на факултета 
01 - 03 февруари 2021 г. – приемни изпити и събеседване 
04 февруари 2021 г. – класиране на кандидатите 
11 - 12 февруари 2021 г. - записване на новоприетите студенти 
Телефон за връзка – 02/ 8738310 
 
 


