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ЗАПОВЕД 

№ 057/31.07.2020 г. 

 

Във връзка със заповед на Ректора на Софийски университет „Свети Климент 

Охридски“ №РД19-290/21.07.2020 г. 

ОПРЕДЕЛЯМ 

за Факултета по журналистика и масова комуникация учебната 2020/2021 г. да 

протече при следния график на учебния процес: 

 

І. ОКС „бакалавър“ 

Зимен семестър 

форма на обучение 
продължителност на 

семестъра 
изпитна сесия 

редовно обучение* 
от 01.10.2020 г.  

до 22.01.2021 г. 

от 25.01.2021 г. 

до 19.02.2021 г. 

задочно обучение 
от 09.09.2020 г.  

до 30.09.2020 г. 

от 02.11.2020 г. 

до 17.11.2020 г. 

*Свободни от учебни занятия дни: 
25.11.2020 г. – Патронен празник 

08.12.2020 г. – Студентски празник 

от 24.12.2020 г. до 03.01.2021 г. – Коледни и Новогодишни празници 

 

Летен семестър 

форма на обучение 
продължителност на 

семестъра 
изпитна сесия 

редовно обучение* 
от 22.02.2021 г.  

до 11.06.2021 г. 

от 14.06.2021 г. 

до 09.07.2021 г. 

задочно обучение 
от 25.01.2021 г. 

до 19.02.2021 г. 

от 01.04.2021 г. 

до 25.04.2021 г. 

*Свободни от учебни занятия дни: 
от 29.04.2021 г. до 04.05.2021 г. – Великденски празници 

24.05.2021 г. – Ден на българската просвета и славянската писменост 

 

Поправителна сесия за всички форми на обучение 
от 16.08.2021 г. 

до 03.09.2021 г. 
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ІІ. ОКС „магистър“ 

Зимен семестър 

магистърска програма 

задочно обучение 

курс, 

семестър 

продължителност 

на семестъра 
изпитна сесия 

Журналистика и медии ІІ к., ІІІ с. 

от 01.10.2020 г.  

до 21.10.2020 г. 

от 01.02.2021 г. 

до 21.02.2021 г. 

Медиен дизайн ІІ к., ІІІ с. 

Спортна журналистика ІІ к., ІІІ с. 

Дигитални медии и видеоигри ІІ к., ІІІ с. 

Връзки с обществеността ІІ к., ІІІ с. 
от 19.10.2020 г.  

до 08.11.2020 г. 
Традиционно и дигитално 

публикуване 
ІІ к., ІІІ с. 

Продуцентство и креативна индустрия І к., І с. 

от 09.11.2020 г.  

до 29.11.2020 г. 

Реклама и публична комуникация І к., І с. 

Международна журналистика І к., І с. 

Журналистика и медии І к., І с. 

Спортна журналистика І к., І с. 

Връзки с обществеността І к., І с. 

от 30.11.2020 г.  

до 18.12.2020 г. 

Медиен дизайн І к., І с. 

Дигитални медии и видеоигри І к., І с. 

Традиционно и дигитално 

публикуване 
І к., І с. 

 

Летен семестър 

магистърска програма 

задочно обучение 

курс, 

семестър 

продължителност 

на семестъра 
изпитна сесия 

Продуцентство и креативна индустрия І к., ІІ с. 

от 04.03.2021 г.  

до 25.03.2021 г. 

от 01.06.2021 г. 

до 20.06.2021 г. 

Реклама и публична комуникация І к., ІІ с. 

Международна журналистика І к., ІІ с. 

Журналистика и медии І к., ІІ с. 

Спортна журналистика І к., ІІ с. 

Връзки с обществеността І к., ІІ с. 

от 26.03.2021 г.  

до 16.04.2021 г. 

Медиен дизайн І к., ІІ с. 

Дигитални медии и видеоигри І к., ІІ с. 

Традиционно и дигитално 

публикуване 
І к., ІІ с. 

Лайфстайл журналистика І к., І с. 

Онлайн журналистика и медии І к., І с. 

 
Поправителна сесия за всички магистърски програми от 16.08.2021 г. 

до 03.09.2021 г. 

 

ПРОФ. Д-Р ВЕСЕЛИНА ВЪЛКАНОВА 

Декан на ФЖМК 


