Уважаеми дами и господа,
Катедра „Регионално развитие“ при Геолого-географски факултет към Софийски
университет „Св. Климент Охридски“ Ви предлага висококвалифицирано обучение в
магистърските програми:
 „Регионална сигурност“,
 „Управление на човешките ресурси“,
 „Планиране и управление на териториални системи“
в професионално направление 3.7. „Администрация и управление“.
Обучението е свързано с придобиване на съвременни знания и креативни умения
в областта на регионалната сигурност, усъвършенстване на познанията в областта на
управлението на човешките ресурси и усъвършенстване на стратегическото планиране и
управление за повишаване на ефективността при планирането и управлението на
териториалните системи.
Продължителността на обучението се определя според придобитата
образователно-квалификационна степен на кандидата и съгласно утвърдения списък от
специалности и професионални направления отговарящи на изискванията за
специалисти и неспециалисти, и може да бъде:
- Редовна форма на обучение в два семестъра и семестриална такса 700 лв.,
- Задочна форма на обучение в три или четири семестъра и семестриална
такса 550 лв.
- !!! Обучението е съобразено с работните ангажименти на магистрите, през
седмицата след 18.00 часа и съботно-неделни лекционни занимания, като се
предвижда възможност за обучение и в онлайн среда!!!
Важни срокове:
Приемът на документи ще се осъществява след 01.08.2022г. до 28.09.2022 г.
Класиране и записване – до средата на октомври 2022 г.
Начало на учебната година - октомври/ноември 2022 г. съгласно прието
разписание след записването.
Необходими документи:
Попълване на заявление по образец.
Диплома за завършена образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ с
успех най-малко Добър (3,50).
Диплома за завършено средно образование.
Платена такса „кандидатстване“ – 30 лв. ( с банков превод по сметката на СУ "Св.
Кл. Охридски": БНБ - централно управление, IBAN: BG52 BNBG 9661 3100 1743 01; BIC:
BNBGBGSD, основание за плащане: КМК-ГГФ)
Електронно подаване на документи се осъществява на:
https://gea.kmk.uni-sofia.bg – страницата на кампанията стартира с началото на
кампанията
Всички документи трябва да са сканирани в pdf формат.
За допълнителна информация:
доц. д-р Методи Иванов, сл. тел. 02 / 93 08 369, моб. тел. 0889 41 41 81, Софийски
университет „Св. Климент Охридски“, бул. „Цар Освободител“ 15, Ректорат, Северно
крило, ет. 3, каб. 281 Б, e-mail: ivanov.metodi@gea.uni-sofia.bg , www.regionaldevelopment.eu
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