
МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА 

МЕДИИ И ПИАР КОМУНИКАЦИИ 

Форми на обучение / Информационен пакет: 

 за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ по обществени комуникации и 

информационни науки, филология, маркетинг, философия, политология, психология, 

етнология, педагогика, педагогика на обучението по...  

   Редовна  / Задочна 

   Редовна - 2 семестъра   

   Задочна - 2 семестъра   

Обучаващо звено: 

Филологически факултет  

Цели на програмата: 

-подготовка на квалифицирани специалисти, притежаващи конкурентни знания, умения и 

практически навици  за работа в сферата на медиите и политическите комуникации, политическия 

маркетинг, връзките с обществеността, брандинга, интегрираните маркетингови комуникации и 

корпоративните отношения  

Професионална квалификация: 

експерт връзки с обществеността 

Професионални компетенции, получавани след 

дипломирането: 

Основни знания:  

Завършилите магистърската програма „Медии и пиар комуникация“ получават компетенции в 

областта на медиите, политическия и корпоративния пиар, политическия маркетинг, интегрираните 

маркетингови комуникации и неправителствения сектор.  

Умения  

Дипломираните магистри  умеят да изготвят медийни и маркетингови анализи, да разработват 

стратегии, съобразени с корпоративната мисия и тенденциите в организационната  култура, да 

менажират различни етапи на комуникационния процес, да работят с различни видове данни, да 

прилагат познанията от областта на бизнес комуникацията, да осъществяват взаимодействие  с 

партньори и всички останали публики, като спазват професионалните и етичните стандарти. 



 

 

Възможности за стажове и практики: 
- в печатни и електронни медии, институции на държавната и местната власт, културни 

институции,  неправителствени организации, комуникационни агенции и фирми от различни 

индустрии 

Минимални стандартни изисквания за дипломиране: 

 2 семестъра, 60 кредита; 

 обучението приключва със защита на магистърска теза  

Професионална реализация: 

-в печатни и електронни медии, институции на държавната и местната власт, културни 

институции,  неправителствени организации, комуникационни агенции и фирми от различни 

индустрии. 

Прием: 

Кандидатите трябва да имат общ успех от следването си не по-нисък от „добър“. Приемът 

се осъществява по документи. Балът се формира от: среден успех от семестриалните 

изпити + среден успех от държавните изпити.  

Координатори на програмата: 

Проф. д-р Илиана Павлова 

доц. д-р Христина Христова  

Катедра „Журналистика и връзка с обществеността“ каб. 514, 

 тел. (062) 618 370; e-mail: il.pavlova@uni-vt.bg  

 


