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ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ"

В специалностите от това професионално направление студентите 
от първи и втори курс изучават университетски учебни дисциплини:

Задължителни учебни дисциплини: "Въведение в политологията", "Иконо-
мика и публичен сектор", "Политическа история на Европа и САЩ до Първа-
та световна война", "История на политическите идеи", "Философия", "Съ-
временни политически теории и доктрини", "Увод във външната политика", 
"Политическа история на модерния свят", "Геополитика", "Политически мар-
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кетинг", "Конституционно право", "Европейска интеграция", "Националният 
въпрос на Балканите", "Съвременни политически системи", "Външна поли-
тика на България", "Методология и методика на политическия анализ", "Ос-
нови на управлението", чужд език, "Физкултура и спорт".

Избираеми учебни дисциплини: "Информационни системи и технологии", 
"Математика", "Социология", "Политическа психология", "Публични финанси", 
"Интелектуална собственост и бизнес", "Международно публично право", 
"Административно право" и др.

В направлението има две поднаправления:
 y Поднаправление "Международни отношения" със специалности:

"Международни отношения" 
"Европеистика"

 y Поднаправление "Политология" със специалност:
"Политология"

СПЕЦИАЛНОСТ "МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ"

Учебният план на специалността отразява 30-годишната традиция на 
преподаването и изследванията в УНСС в тази област и отчита опита на 
водещите университети в чужбина. Студентите получават задълбочена под-
готовка по история и теория на международните отношения и външната 
политика, методи и техники на анализ, външната политика на България и на 
основни участници в международното общуване, национална и международна 
сигурност, многостранна дипломация, преговори. Голямо предимство е полу-
чаването на много добра подготовка по два чужди езика. 

ПОДНАПРАВЛЕНИЕ "МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ"
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В трети курс се изучават задължителни и избираеми факултетни учебни 
дисциплини: МИО, "Право на ЕС", "История на международните отношения до 
края на Първата световна война", "Теория на външната политика", "Външна 
политика на САЩ", "Международна и национална сигурност", "Външна полити-
ка на европейските страни", "Дипломатическо и консулско право", "Междуна-
родни финанси" и др.
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В четвърти курс се изучават задължителни и избираеми специални дисци-
плини и специализации: "Теория на международните отношения", "Сравните-
лен анализ на теории за международните отношения", "Външнополитически 
анализ и прогнозиране", "Теория и практика на международните преговори", 
"Разрешаване на конфликти", "Външнотърговска политика на България", "Пре-
вантивна дипломация", "Международно частно право", "Европейска регионална 
специализация", "Балканска регионална специализация" и др.

Оценките и дипломата се признават от университети във Великобрита-
ния, Германия, САЩ, Канада и др. Завършилите специалността имат успешна 
дипломатическа кариера, преподават в университети в Англия, САЩ, Канада, 
Франция, работят в МВФ, ЕБВР, Световната банка, големи международни 
компании, министерства, агенции, банки, средства за масова информация, 
управляват собствени фирми, утвърдили са се в третия сектор или в обще-
ственополитическата практика (в т.ч. депутати, министри и други ръковод-
ни длъжности).

Специалността е ориентирана към подготовка на необходимите специа-

листи на европейските приоритети във външните отношения на страната. 

Структурирана в професионално направление "Политически науки", тя се от-

личава с конкурентните предимства и традиции на УНСС във висшето образо-

вание. В курса на следване студентите получават задълбочени теоретични и 

приложни знания и умения за адаптиране към процесите на европейския конти-

нент и използването им за просперитета на България.

В трети курс се изучават задължителни и избираеми факултетни учебни 

дисциплини: МИО, "Европейска цивилизация и култура", "Политическа икономия 

СПЕЦИАЛНОСТ "ЕВРОПЕИСТИКА"
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на международните отношения", "Общите политики на ЕС", "Европейска сигур-

ност", "Европа в международните отношения", "Европейска икономика" и др.

В четвърти курс се изучават задължителни и избираеми модулни учебни 

дисциплини: "Външна политика в Европа", "Европейска политика на България", 

модул "Европейска интеграция", модул "Европейски институции", модул "Евро-

па в международните отношения", модул "Външни приоритети на Европейския 

съюз", модул "Управление и политика в Европейския съюз" и др.

Завършилите специалността могат да работят в  държавните органи, оси-

гуряващи европейските приоритети на България, политическата система на 

страната, европейските институции и администрация, български и междуна-

родни/европейски бизнес организации.
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Обучението е съобразено с учебните планове на водещи университети 
в Европа и света. Катедрата по политология в УНСС - първата в Бълга-
рия, приета за член на Европейския консорциум за политически изследва-
ния (Есекс, Великобритания), е определена от списание "European Journal of 
Political Research" (август 1999 г.) като една от "най-значимите катедри по 
политология в България и Югоизточна Европа". Само в УНСС студентите по 
политология получават солидна подготовка по основни икономически дисци-
плини, което ги прави уникални специалисти.

В трети курс се изучават задължителни и избираеми факултетни учебни 
дисциплини: "Международни икономически отношения", "Международни споро-
ве и конфликти", "Структура и функции на съвременната държава", "История 
на българския политически живот", "Законодателен процес и парламентарно 
поведение", "Политическа култура", "Политически партии и партийни систе-
ми", "Политическо лидерство", "Политически преход и промяна" "Анализ на по-
литическия риск" и др.

В четвърти курс се изучават задължителни и избираеми специални дис-
циплини: "Политически системи на балканските държави", "Нация и етнос", 
"Избори и избирателни системи", "Емпирични електорални изследвания", "Ло-
бизъм", "Съвременният тероризъм", "Конституционализъм и политика", "Кор-
поративизъм", "Политическа социология", "Държавна и местна власт - социал-
нополитически аспекти" и др.

През вторият семестър на четвърти курс обучението е организирано в 
три изборни специализации, които профилират студентите като бъдещи спе-
циалисти със задълбочени знания в следните направления. В специализация 
"Съвременен български политически процес" учебният план включва дисципли-
ните: "Българска политическа култура", "Съвременната българска партийна 

СПЕЦИАЛНОСТ "ПОЛИТОЛОГИЯ"

ПОДНАПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИТОЛОГИЯ"
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система", "Българският парламентаризъм", "Българско правителство и адми-
нистрация", "Граждански организации и застъпничество". Специализацията 
"Публичен мениджмънт и политики" предлага курсове: "Социална политика", 
"Публичен мениджмънт", "Местна власт и самоуправление", "Политическа 
икономия", "Публично-частно партньорство". В специализация "Политически 
комуникации и технологии" са включени: "Реторика", "Етикет и протокол в 
политиката", "Политически имидж", "Политически документи", "Управление на 
програми и проекти на ЕС".

За всички студенти в бакалавърската степен обучението завършва с 
учебна практика в структурите на политическата система, държавното уп-
равление и гражданското общество. 

Завършилите специалността могат да работят и се реализират като: 
експерти-политолози за подготовка на законопроекти, работа с оператив-
на документация, изработване и контрол на приложението на управленски 
решения в централната и местната власт; мениджъри на политически пар-
тии, синдикати, неправителствени организации и сдружения с идеална цел; 
кореспонденти, наблюдатели и коментатори в печатни и електронни медии; 
политически анализатори и изследователи в университети, научни инсти-
тути, социологически агенции; специалисти за връзки с обществеността 
във фирми и PR-агенции; предизборни консултанти и имиджмейкъри на дър-
жавни институции и политически партии; организатори и координатори на 
изследователски проекти по международни програми; политически съвет-
ници на държавници и политици; специалисти консултанти и лобисти пред 
държавни институции в интерес на частни фирми и организации с общест-
вено значима цел; консултанти и посредници за решаване на социални кон-
фликти - професионални, културни, етнически, религиозни и пр.; политически 
мениджъри и експерти в структурите на гражданското общество; профе-
сионални кадри за работа в институции, осъществяващи интеграционните 
връзки на България с ЕС и НАТО.


