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КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА 

Магистърска програма: СПОРТНА 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 спортна журналистика 

 

1. Насоченост. Образователни цели и задачи  

1.1. Насоченост  

Магистърската програма по спортна журналистика цели да подготви квалифицирани 

специалисти, които да придобият основни познания и умения за работа в спортните 

отдели на медиите. Тя дава на студентите необходимите теоретични знания и 

професионални учения в областта на журналистиката. 

1.2. Цел  

Магистърската програма цели да подготви квалифицирани специалисти с възможности 

да издигнат на качествено ново ниво подготовката на специализираните журналисти. 

Обучението е съобразено с условията на медийна конвергенция. Обект на специално 

преподавателско внимание са тенденциите в световните печатни медии и онлайн 

журналистиката. 

1.3. Задачи на обучението  

Чрез обучението си в тази магистърска програма се очаква общо издигане както на 

дейността на самите медии, в които студентите ни ще работят, така и на медиакултурата 

на обществото ни. Магистърската програма съчетава общотеоретична подготовка с 

профилиращи курсове съобразени с медийната специфика. 
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2. Обучение  

2.1. Учебен план 

Предвидените курсове дават теоретичните и практическите знания и умения за 

незабавно започване на работа в медии. Обучението е съобразено с условията на 

медийна конвергенция – сливане на всички форми на комуникация в единна медийна 

среда. Постигнат е добър баланс между базови теоретични дисциплини и приложно 

практични. По този начин се цели разширяване на професионалния хоризонт на 

студентите и излизането извън тесните специализирани рамки. 

2.2. Общотеоретична подготовка 

Учебният план включва въвеждащи курсове, които дават базови познания за 

журналистиката като творчески процес и организация. 

2.3. Специална подготовка 

Включени са курсове, които дават базови познания на студентите и ги подготвят за 

специфичните изисквания на професията. Те получават основни умения за незабавно 

включване в медиите за работа. 

3. Образователен профил  (квалификационен стандарт) 

3.1. Знания  

Магистърът по спортна журналистика притежава разширени и задълбочени теоретични 

и фактологични знания в областта на медийната и комуникационната наука. 
Профилиращото обучение е съсредоточено върху специфичните изисквания на медиите 

у нас. 

3.2. Умения  

Студентите овладяват писането, редактирането и визуалното представяне на 

журналистически текстове в различни по вид медии. Запознават се с базови изисквания 

за работа в редакции. Специално внимание е отделено на добрата връзка между 

теорията и практиката. Голяма част от дисциплините в програмата са синхронизирани с 

желанията на индустрията за такъв тип специалисти, както и с опита на водещи 

европейски стани, с традиции в отразяването на спортни събития. 

4. Възможности за реализация  

Магистрите по спортна журналистика ще бъдат адаптивни и пълноценни експерти в 

своята област, притежаващи необходимия минимум от теоретични знания и 

практически умения. Те ще получат компетентностите за постъпване на работа в 

съответните отдели на медиите, независимо от вида им (преса, телевизия, интернет, 

радио). 

 
* 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. 


