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КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

НА ЗАВЪРШВАЩИТЕ СПЕЦИАЛНОСТТА “МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ”
ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА
СТЕПЕН:
„БАКАЛАВЪР”
С ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ:
„МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ”
Общо представяне
В специалност “Международни отношения” се подготвят специалисти за дипломатическа,
консулска и обща външнополитическа дейност.
Дисциплините, включени в учебния план на специалност “Международни отношения”,
позволяват придобиването на образователно-квалификационната степен “бакалавър”. В учебния
план са включени дисциплини, които обогатяват подготовката на специалистите по международни
отношения с необходимите специални юридически знания и умения и разширяват кръга на
сферите, където завършилите могат да се реализират като добри специалисти. Изучават се и
допълнителни дисциплини, които имат отношение към подготовката на управленски кадри за
външнополитическата и международната дейност, включително и за международните
икономически отношения. Това е израз на общия стремеж обучението във факултета да се
извършва по актуални и перспективни учебни планове.
Организация на обучението
Учебното съдържание на специалността “Международни отношения” е насочено към
получаване на задълбочени знания, свързани с историята и теорията на международните
отношения и външната политика, както и с изучаване на практиката на международните преговори,
и сключването и изпълнението на международни договори в политическата и икономическата
сфера. В процеса на обучението студентите се запознават с външнополитическите процеси в
международен план. Чрез изучаване на външната политика на България и на редица други държави
придобиват умения за външнополитически анализ на конкретни международни спорове,
конфликти, събития и политически процеси, усвояват методи, средства и техники за осъществяване
на ефективно външнополитическо прогнозиране. Студентите придобиват компетенции за работа в
мултикултурна и мултилингвистична среда.
Срокът за придобиване на образователно-квалификационна степен “бакалавър” е 4 години.
Целта е да се подготвят бакалаври по специалността “Международни отношения”.
По време на следването си студентите могат да изучават едновременно и втора специалност,
ако отговарят на условията, определени в Правилника за образователните дейности на ЮЗУ
„Неофит Рилски“.
Обучението по специалност “Международни отношения” за получаване на образователна
степен “бакалавър” завършва с държавни изпити по специалността или защита на дипломна работа,
както и по изучавания първи чужд език.
Квалификация и кариерно развитие
Завършилите специалност “Международни отношения” могат да работят във всички звена и
институции по проблемите на международните отношения и външната политика на страната, както
в държавния, така и в частния сектор. Могат да се реализират като:
 Консул
 Аташе
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Старши дипломатически служител – ІІ степен
Трети секретар в задгранично представителство
Втори секретар в задгранично представителство
Първи секретар в задгранично представителство
Дипломатически служител - ІV степен
Аташе в задгранично представителство
Секретар община
Секретар район
Секретар на кметство
Стажант-аташе
Съветник, политическа партия
Секретар, организации с нестопанска цел /съсловни организации
Директор дирекция, община
Началник сектор, община /район
Ръководител проект

Могат да работят в държавни, европейски и международни институции и организации.
Също така могат да се реализират в неправителствения и частен сектор. Специфично поле
на изява е като международани анализатори в медиите.
Актуализация на квалификационната характеристика е приета на заседание на катедра
„Международно право и международни отношения”, проведено на 19.04.2016 г., Протокол № 6.
Промените са приети на заседание на Факултетния съвет на Правно-исторически факултет,
с Протокол № 5 / 13.05.2016 г.
Квалификационната характеристика е утвърдена на заседание на Академичния съвет на
ЮЗУ ”Неофит Рилски”, с Протокол № 7 / 18.05.2016 г.

Ръководител катедра „МПМО”:
Проф. д.ик.н. Нина Дюлгерова
Декан на Правно-историческия факултет:
Проф. д-р Габриела Белова
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