
 Магистърска програма: Регионална и политическа
география (РПГ) 
– за неспециалисти*

* Неспециалисти са кандидати, които не са завършили бакалавърска или 
магистърска степен по специалностите География, Регионално развитие и политика, 
Туризъм, География и биология, История, История и география, Етнология, Право, 
Международни отношения, Философия, Политология, Културология, Европеистика, 
Балканистика, Антропология, Икономика и Стопанско управлени, специалност от 
направелние Филологии.

Срок на обучение: 5 семестъра / 6 семестъра
Форма на обучение: редовна / задочна

Ръководител: доц. д-р Марин Русев
бул. Цар Освободител 15, ГГФ, каб. 266-А
тел.: 9308 419
е-mail: rusevm@abv.bg; rpg_ggf_su@abv.bg
http://suggfrpg.blogspot.com/

Завършилите магистърската програма по Регионална и политическа география 
получават задълбочена научно-теоретична и практико-приложна подготовка в областта на 
обществените науки. Обучението предоставя широки възможности за професионална 
реализация в: държавни учреждения, международни и неправителствени организации; 
административно-териториалното управление на страната; фирми, занимаващи се с 
регионален икономически, политически и екологичен маркетинг и мениджмънт; 
външнотърговските и туристически представителства; висши училища, 
научноизследователски, проектантски и консултативни центрове; агенции за проучване на 
общественото мнение и др.

Редовна форма на обучение: Oбучението протича в 5 семестъра. През първите два 
семестъра (зимен и летен) се изучават задължителни дисциплини, чрез които се 
компенсират пропуски в бакалавърското обучение по обществена и природна география. 
Общият им хорариум е 300 часа и осигурява 60 кредита за първата година от обучението. 
Третият семестър е зимен и включва задължителни дисциплини с общ хорариум 300 часа 
(30 кредита). 

През четвъртия (летен) семестър се изучават една задължителна дисциплина (6 
кредита) и няколко избираеми дисциплини, даващи минимум 24 кредита. През петия  
(зимен) семестър се изучават само избираеми дисциплини, даващи минимум 15 кредита. 
Останалите 15 кредита се присъждат след успешно защитена дипломна работа. Общо през 
четвъртия и петия семестър се предлагат 14 избираеми дисциплини с общ хорариум 660 
часа (66 кредита), от които студентът е задължен да покрие минимум 39.

Най-малко 26 кредита от избираемите дисциплини трябва да са от магистърската 
програма по Регионална и политическа география, а останалите 13 могат да бъдат от 
задължителните или избираемите дисциплини в магистърски програми на 
специалностите Регионално развитие и политика, География и Туризъм. След 
предварително съгласуване с ръководството на катедра Регионална и политическа 
география могат да се избират и дисциплини в други магистърски или бакалавърски 
програми на СУ „Св. Климент Охридски“. 



Освен  за избираеми дисциплини петият семестър е предвиден за самостоятелно 
изследване под научното ръководство на преподавател от изучаваните дисциплини.

Задочна форма на обучение: Oбучението на неспециалистите протича в 6 семестъра. 
През първите два семестъра (зимен и летен) се изучават задължителни дисциплини, чрез 
които се компенсират пропуски в бакалавърското обучение по обществена и природна 
география. Третият семестър е зимен и включва задължителни дисциплини. През 
четвъртия (летен) семестър се изучават задължителни и избираеми дисциплини. През 
петия (зимен) и шестия (летен) семестър се изучават само избираеми дисциплини. 
Желателно е по-голямата част от тях да се избират през петия семестър, за да може през 
шестия студентът да разполага с повече време за подготовка на дипломната си теза. Общо 
през четвъртия, петия и шестия семестър се предлагат 14 избираеми дисциплини с общ 
хорариум 335 часа (67 кредита), от които студентът е задължен да покрие минимум 195 
часа (39 кредита).

Най-малко 26 кредита от избираемите дисциплини трябва да са от магистърската 
програма по Регионална и политическа география, а останалите 13 могат да бъдат от 
задължителните или избираемите дисциплини в магистърски програми на 
специалностите Регионално развитие и политика, География и Туризъм. След 
предварително съгласуване с ръководството на катедра Регионална и политическа 
география могат да се избират и дисциплини в други магистърски или бакалавърски 
програми на СУ „Св. Климент Охридски“. 

Освен  за избираеми дисциплини шестият семестър е предвиден за самостоятелно 
изследване под научното ръководство на преподавател от изучаваните дисциплини. 
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Завършилите магистърската програма по Регионална и политическа география получават задълбочена научно-теоретична и практико-приложна подготовка в областта на обществените науки. Обучението предоставя широки възможности за професионална реализация в: държавни учреждения, международни и неправителствени организации; административно-териториалното управление на страната; фирми, занимаващи се с регионален икономически, политически и екологичен маркетинг и мениджмънт; външнотърговските и туристически представителства; висши училища, научноизследователски, проектантски и консултативни центрове; агенции за проучване на общественото мнение и др.


Редовна форма на обучение: Oбучението протича в 5 семестъра. През първите два семестъра (зимен и летен) се изучават задължителни дисциплини, чрез които се компенсират пропуски в бакалавърското обучение по обществена и природна география. Общият им хорариум е 300 часа и осигурява 60 кредита за първата година от обучението. Третият семестър е зимен и включва задължителни дисциплини с общ хорариум 300 часа (30 кредита). 


През четвъртия (летен) семестър се изучават една задължителна дисциплина (6 кредита) и няколко избираеми дисциплини, даващи минимум 24 кредита. През петия  (зимен) семестър се изучават само избираеми дисциплини, даващи минимум 15 кредита. Останалите 15 кредита се присъждат след успешно защитена дипломна работа. Общо през четвъртия и петия семестър се предлагат 14 избираеми дисциплини с общ хорариум 660 часа (66 кредита), от които студентът е задължен да покрие минимум 39.


Най-малко 26 кредита от избираемите дисциплини трябва да са от магистърската програма по Регионална и политическа география, а останалите 13 могат да бъдат от задължителните или избираемите дисциплини в магистърски програми на специалностите Регионално развитие и политика, География и Туризъм. След предварително съгласуване с ръководството на катедра Регионална и политическа география могат да се избират и дисциплини в други магистърски или бакалавърски програми на СУ „Св. Климент Охридски“. 


Освен  за избираеми дисциплини петият семестър е предвиден за самостоятелно изследване под научното ръководство на преподавател от изучаваните дисциплини.


Задочна форма на обучение: Oбучението на неспециалистите протича в 6 семестъра. През първите два семестъра (зимен и летен) се изучават задължителни дисциплини, чрез които се компенсират пропуски в бакалавърското обучение по обществена и природна география. Третият семестър е зимен и включва задължителни дисциплини. През четвъртия (летен) семестър се изучават задължителни и избираеми дисциплини. През петия (зимен) и шестия (летен) семестър се изучават само избираеми дисциплини. Желателно е по-голямата част от тях да се избират през петия семестър, за да може през шестия студентът да разполага с повече време за подготовка на дипломната си теза. Общо през четвъртия, петия и шестия семестър се предлагат 14 избираеми дисциплини с общ хорариум 335 часа (67 кредита), от които студентът е задължен да покрие минимум 195 часа (39 кредита).


Най-малко 26 кредита от избираемите дисциплини трябва да са от магистърската програма по Регионална и политическа география, а останалите 13 могат да бъдат от задължителните или избираемите дисциплини в магистърски програми на специалностите Регионално развитие и политика, География и Туризъм. След предварително съгласуване с ръководството на катедра Регионална и политическа география могат да се избират и дисциплини в други магистърски или бакалавърски програми на СУ „Св. Климент Охридски“. 


Освен  за избираеми дисциплини шестият семестър е предвиден за самостоятелно изследване под научното ръководство на преподавател от изучаваните дисциплини. 


