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1. Насоченост, образователни цели 
Специалността е насочена към подготовката в два профила на специалисти в областта на трите монотеистични религии – 
юдаизъм, християнство и ислям, които в различна степен влияят върху формирането на културата и цивилизацията на 
Европа през вековете. Целта е обучаваните да придобият солидни познания за тях в сравнително-богословски план, 
което е гаранция за вникване в религиозното многообразие на картата на съвременна Европа. 
 

2. Обучение (знания и умения, необходими за успешна професионална дейност; общо теоретична и специална 
подготовка и др.) 

Приемът в специалност Религията в Европа се извършва основно с оценките от държавните зрелостни изпити (ДЗИ) по 
следните предмети: Български език и литература, История на България / История и цивилизация / Философски и соц. 
науки / Философски цикъл, Английски език, Немски език, Френски език, Испански език, Италиански език, Руски език или с 
устен кандидатстудентски изпит по Теология за завършили средно образование преди 2008 г. 
Задължителните дисциплини в учебния план осигуряват задълбочена академична, теоретическа, практическа и езикова 
подготовка с оглед на работата със свещените текстове на изучаваните религии. Предлага се и богат набор от избираеми 
дисциплини, чрез които обучаваните разширяват и надграждат знанията и уменията си. През целия период на обучение 
студентите провеждат задължителна текуща богослужебна практика. Обучението завършва с държавен изпит по 
специалността. 
 

3. Професионални компетенции 
Завършилите специалността придобиват компетентност: 

– да владеят инструментариума и методологията на сравнителния богословски анализ; 
– да притежават способност да интерпретират събития и факти чрез осмислянето им в православен църковен 

контекст; 
– да предлагат експертни решения при възникване на конфликти на религиозна основа; 
– да познават в детайли и участват активно в междурелигиозния и междуконфесионалния диалог; 
– да интерпретират творчески въпроса за спецификата на православната идентичност, съпоставена с идентичността 

на другите изучавани религиозни общности; 
– да анализират отношенията между демографска динамика и религиозни изповедания; 
– да анализират влиянието на религиозните вярвания върху пазарната и инвестиционна динамика. 



 
4. Професионална реализация 

Успешно завършилите специалност Религията в Европа могат да се реализират като: 
– експерти в държавната и общинската администрация; 
– експерти в изследванията, свързани със зависимостите между динамиката на пазара на труда и религиозните 

вярвания; 
– консултанти в местни и международни правителствени и неправителствени организации и институции; 
– вещи лица в съдебната система; 
– съветници в сферата на дипломацията и националната сигурност; 
– експерти по въпросите на съвместния живот между религиите, миграцията и интеграцията; 
– заети в религиозния туризъм, областта на културата; 
– научни работници; 
– продължат обучението си в ОКС „магистър“ и ОНС „доктор“; 
– участват в различни форми на продължаващо обучение през целия живот. 


