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ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 
"СОЦИОЛОГИЯ, АНТРОПОЛОГИЯ И НАУКИ ЗА КУЛТУРАТА"

УНСС е с над 40 годишна 
традиция при подготовката 
на студенти, които се реа-
лизират успешно като соци-
олози в различни области на 
публичния, частния и граж-
данския сектор. Обучението 
по социология е съобразено с 
практиката на водещи чуж-
дестранни университети, но 
има и специфично предимство 
– студентите получават со-
лидна икономическа и хумани-
тарна подготовка. В първи 
и втори курс се изучават не 
само социологически дисци-
плини, но и университетски 
курсове от професионални-
те направления “Икономика” 
и “Обществени комуникации 
и информационни науки”. Така 
завършващите бакалавърска 

степен получават широко профилна теоретична и практическа подго-
товка, която дава възможност за продължаване на образованието в раз-
нообразни магистърски програми в областта на социологията, икономи-
ката и обществените комуникации.
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В специалност “Социология” се обучават студенти, които след дипломира-
не могат успешно да се реализират на пазара на труда в социалната и ико-
номическата сфера, в бизнеса и публичната администрация като социолози 
или икономисти; експерти в министерства, ведомства и други институции 
на централната и местна власт; в корпорации, търговски дружества, фон-
дации и международни организации; в агенции за емпирични изследвания - со-
циологически, социални, маркетингови, връзки с обществеността, рекламни; 
специалисти в Агенцията по заетостта и бюрата по труда, Агенцията по 
социално подпомагане и нейните дирекции; анализатори в НОИ, НЗОК и тех-

СПЕЦИАЛНОСТ "СОЦИОЛОГИЯ"
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ните поделения; експерти в отдели по човешки ресурси; социални мениджъри 
в предприятия и фирми; специалисти в осигурителни, застрахователни, кул-
турни организации и др.

На успешно дипломиралите се студенти в образователно-квалификационна 
степен "бакалавър" се предлага да продължат обучението си в същата или 
друга специалност в образователно-квалификационна степен "магистър", а 
след дипломиране в нея - в образователно-научна степен "доктор"


