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Уважаеми бъдещ колега,
Нека ти припомним, че ценното в хуманитаристиката не се изчерпва само с класическия канон и „великите
мъртви“ по прашните рафтове на библиотеките. Във
Философски факултет на Софийски университет
„Св. Климент Охридски“ преподават и учат съвременни хора от плът и кръв, чиито идеи и постижения са
активен принос към хуманитарната наука. Колегията
на Факултета се състои от над двеста високо квалифицирани преподаватели и служители и над три хиляди
студенти от цял свят. Философски факултет предлага
обучение в осем бакалавърски, множество разнообразни магистърски и докторски програми.
Предлагаме ти нов поглед към собствения ти избор
на висше образование. Предлагаме ти да избереш Софийския университет „Св. Климент Охридски“
като утвърден европейски университет, но и най-старото висше училище в България, един от най-авторитетните научни центрове на Балканите, най-голямото и
престижно научноизследователско средище в нашата
страна.
Пред теб стои възможността да се присъединиш към
тази общност и да получиш хуманитарно образование именно ставайки част от нея. Научи повече за

ползите от подобно решение. Тези ползи биха ти осигурили по-добър и пълноценен живот в дългосрочна
перспектива.
• Философски факултет винаги се е отличавал с
високо образователно равнище, ярка академична свобода, силни общностни връзки и смел граждански
ангажимент.
• Предимствата на факултета гарантират изграждане на необходими за всеки млад човек компетентности:
− способност за критическо, аналитично и творческо мислене;
− умения за проектно мислене и за разработване и
управление на проекти;
− умения за работа с абстрактни понятия и категоризация на данни;
− аргументирано обосноваване на персонална
позиция;
− организационни умения;
− навици за работа в екип и общуване с аудитории, за предприемане на гъвкави професионални
ходове;
− изградена нагласа и усвоена методика за извършване на изследователска работа;
− осъществяване на академична дейност, преподаване на хуманитарни дисциплини в средните
училища и др.
• Качеството на преподаване във Философския
факултет на Софийския университет „Св. Климент
Охридски“ е еталон за висшите училища в страната.
• Обучението се осъществява под формата на
лекции и семинари с активно участие на студентите
в дискусии. Във Факултета се провеждат и практики,
които са не само източник на ценен опит, но и добър
начин да проучиш доколко дадено поле за реализация

е подходящо за теб. Вече активно работи и системата за електронно дистанционно обучение с онлайн
излъчване на занятия и учебни събития. Тази система
улеснява комуникацията и обмена на информация и в
рамките на учебния процес в редовна и задочна форма
на обучение.
• Важно е да имаш предвид, че е разработена методика за постоянно изследване на студентското мнение и на институционално ниво някого го е грижа за
твоята оценка. Ще срещнеш хора, които биха ти дали
своите професионални напътствия в зависимост от
собствените ти способности, стремежи, нужди.
• Осъществени са редица контакти с други висши
училища по света. Осигурени са отлични възможности за мобилност на студентите – едно от условията,
които ти обещават динамичен студентски живот. Раз-

виват се съвместни програми с европейски и североамерикански университети. Студентите във Философски факултет могат да учат по международни програми
за обмен в страните на Европейския съюз.
• В зависимост от успеха и социалното си положение студентите получават държавни месечни стипендии. Всяка година Факултетът награждава най-добрите
си студенти.
• В зависимост от успеха и социалното си положение студентите получават възможност за настаняване
в студентски общежития срещу символични месечни
суми.
Добре дошъл при нас!

