КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА
Магистърска програма: ВЪТРЕШНОПОЛИТИЧЕСКА ЖУРНАЛИСТИКА
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 вътрешнополитическа журналистика

1. Насоченост. Образователни цели и задачи
1.1. Насоченост
Учебната програма е предназначена за кандидати, които са завършили бакалавърска
степен и имат желание да придобият магистърска степен по журналистика, както и да
се
реализират
като
професионални
журналисти
в
отдели
„Социален”,
„Общество”,”Анализи” и пр. Програмата е насочена да даде подготовка за
многопрофилна работа по вътрешни теми като сфери и подходи на проучване – работа с
данни, правене на разследвания,репортажи и пр. Курсът предоставя базисни познания
в области тясно свързани с журналистиката, и е с теоритико-практическа
професионална насоченост.
1.2. Цел
Основните образователни цели на магистърската програма са формиране на конкретни
теоретични, нормативни познания и практически умения за изучаване на обществени
процеси като социална аномия, корупция, конфликт на интереси, социални проблеми и
пр. Програмата цели студентите да получат определени познания за журналистиката на
актуални теми, за основни държавни институции, обществени явления и социални
конфликти, на работата по достъп до публична информация.
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Акцент в програмата се поставя върху практиката, върху източници на търсене на
информация, работата с тях, отделено е внимание на особеностите на разследващата
журналистика, на спецификите на информационните и аналитичните публикации.
Търси се връзката между полето на държавните институции и това на медиите и
техните функции.
1.3. Задачи на обучението
Задачите на магистърската програма са завършите я успешно да придобият специфични
институционални, социални и професионални практически познания в областта на
журналистиката и медиазнанието, които да им помогнат в тяхната по-нататъшна
професионална практическа или научноизследователска реализация в областта на
журналистиката и медиите.

2. Обучение
Магистърската програма „Вътрешнополитическа журналистика” дава общотеоритична
медийна, институционална и социологическа подготовка, в съчетание със
специализирани практически професионални познания. Обучението е съсредоточено
върху формирането на определени журналистически умения чрез игрови модели върху
конкретни казуси, върху положителни и негативни професионални практики.
2.1. Учебен план
Магистърската програма е с продължителност три семестъра.
В нея могат да кандидатстват бакалаври или магистри завършили други факултети на
Софийския университет „Св.Кл.Охридски” и други университети, както и завършилите
други специалности във ФЖМК.
От кандидатите за държавна поръчка се очаква да покажат познания по актуални
обществени проблеми и медийни процеси, както и умения за аналитичното им
обсъждане.
Студентите завършват обучението си със защита на дипломна работа - магистърска теза
пред държавна изпитна комисия.
2.2. Общотеоретична подготовка
Магистърската програма включва дисциплини, които въвеждат в основни, сфери обект
на журналистическата професия – държавни институции, социални конфликти, теория
на журналистиката, медийно право, проучване на общественото мнение, разследваща
журналистика – световни и български медийни практики, неправителствен сектор,
гражданско общество и медии, култура и медии. Друга група дисциплини дават
професионални умения за писане на вътрешни, социални теми, познания за вътрешна
политика в европейски и международен контекст, визуална политическа сатира.
Усвояването на теоритични знания върви успоредно с придобиване на определени
професионални умения като социални и институционални познания, необходими в
работата на журналистите, от една страна, и от друга - на професионална сетивност за
случващото се в обществото.
Дисциплините се водят от висококвалифицирани специалисти, изявени в своето научно
поле, както и от изявени практици.
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2.3. Специална подготовка
В магистърската програма се предлагат и курсове практически ориентирани и свързани
със спецификата на журналистиката на вътрешни теми Стремежът е студентите да се
запознаят с особености в работата на социалния журналист, с нормативна уредба, с
достъп до публична информация, работа с регистри, ,писане на журналистически
текстове по дадени социални проблеми, правене на сравнителен медиен анализ. Освен
лекционна част, програмата включва презентации, визуално онагледени, дискусии,
прилагане на конкретни техники на търсене на източници, събиране на информация и
журналистическо разработване на проблем, както и срещи и майсторски класове с
изтъкнати професионалисти.
Наред със задължителните дисциплини се предлагат и много избираеми, които са
насочени предимно към практическа подготовка на студентите .

3. Образователен профил (квалификационен стандарт)
Завършилите програмата студенти получават солидна теоретична подготовка в областта
на вътрешно политическата журналистиката и медиите като цяло. Наред с
общотеоретичните знания, те усвояват и актуални познания за спецификата на
журналистическата работа , за функциите на медиите. Заедно с това те усвояват
практически умения в основните медии, натрупват опит и са готови да се включат в
динамичния и високо конкурентен медиен пазар.
Студентите добиват познания паралелно в две посоки – теоритична и практическа.
Почти всички от изучаваните дисциплини са ориентирани към профeсионалната
практика. Получават се знания за обществото и журналистически умения.
3.1. Знания
Завършилите програмата студенти получават солидна теоретична подготовка в областта
на журналистиката и медиите. Наред с общотеоретичните знания, те усвояват и
актуални познания за спецификата на медиите, за взаимоотношенията им с
пресцентровете и ПР-ите на различни организации. Заедно с това те придобиват
съществени практически умения и са готови да се включат в конкурентния медиен
пазар.
3.2. Умения
Завършилите магистърската програма стават добре подготвени в теоретично и
практическо отношение, висококвалифицирани професионалисти със специализирана
базисна подготовка и специфични медийни умения в областта на журналистиката на
вътрешни теми.

4. Възможности за реализация
Завършилите програмата могат да намерят широкопрофилна реализация в
конкурентния и бързо развиващ се медиен пазар.
Студентите завършили тази програма имат шанс да се реализират професионално в
отделите „Общество”, „Вътрешна информация”, ”Социална политика”, ”Анализи” и PR
във всяка една редакция на всякакъв тип медия – от класическите всекидневници, радио
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и ТВ новинарски емисии и специализирани предавания до информационните сайтове и
различни видове онлайн медии със социална насоченост и гражданска ангажираност.

* 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.
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