
обучение в бакалавърСка Степен
Философски факултет предлага обучение за 
придобиване на бакалавърска степен в осем 
специалности и десет програми.
• Философия (редова и задочна форма) 
• Културология (редовна форма)
• Европеистика (редовна форма)
• Социология (редовна форма)
• Политология (редовна форма)
• Психология (редовна форма)
• Публична администрация (редовна форма)
• Библиотечно-информационни науки (редовна, 
задочна и дистанционна форма)

научете повече на адрес http://phls.uni-sofi a.bg/ 
(Студенти/обучение).

обучение в магиСтърСка Степен
Във Философски факултет може да се придобие 
магистърска степен в множество магистърски 
програми, които се обновяват всяка учебна година. 
Част от тях се преподават на чужд език.

СпециалноСт „филоСофия“
• Виртуална култура
• Глобалистика
• Интегративна биоетика
• История на философията
• Социални изследвания на пола
• Философия
• Философия (с преподаване на английски език)
• Философия на съзнанието и езика
• Философска антропология 

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ

за факултета
Философският факултет е сред най-големите научни средища в Югоизточна Европа в областта на общест-
веното и хуманитарното знание. В него преподават висококвалифицирани професори, доценти и асистен-
ти. Във факултета ежегодно се обучават около 3000 студенти в три образователни степени – бакалавър, 
магистър и доктор. Мисията на колегията от преподаватели, студенти и служители е да изучава, изследва, 
развива и препредава човешкия опит в хуманитарната, социалната и политическата сфера чрез научна 
и практическа квалификация. Философският факултет е институция от национално значение и формира 
ядрото на българската хуманитарна интелигенция. 
вижте повече на нашия уеб сайт http://phls.uni-sofi a.bg/. 

СпециалноСт „културология“
• Културна антропология
• Изкуства и съвременност. ХХ – ХХІ век
• Мениджмънт и социализация на културното 
наследство
• Медии, комуникации, култура (с преподаване на 
френски и немски език)
• История на жените и пола (с преподаване на 
английски език)

СпециалноСт „европеиСтика“
• Европейска интеграция и дипломация на ЕС
• Европейска интеграция
• Европейски проекти
• Европеистика и социални науки
• Е-Европа

СпециалноСт „Социология“
• Трудови пазари и развитие на човешките ресурси
• Градски изследвания
• Политическа социология

СпециалноСт „политология“
• Международни отношения и проблеми на 
сигурността
• Политически мениджмънт
• Политическо консултиране



СпециалноСт „пСихология“
• Детско-юношеска и училищна психология 
(диагностика и консултиране) за бакалаври по 
психология
• Детско-юношеска и училищна психология 
(диагностика и консултиране) за бакалаври с 
хуманитарна специалност
• Социална и юридическа психология
• Клинична и консултативна психология
• Трудова и организационна психология 
• Организационно поведение и консултиране на 
организацията
• Обща психология (с преподаване на английски 
език)

СпециалноСт „публична 
админиСтрация“
• Публичен мениджмънт и политики
• Публична администрация
• Европейска публична администрация

СпециалноСт „библиотечно-
информационни науки“
• Библиотечно-информационни науки и културна 
политика 
• Библиотечно-информационни технологии 
(неспециалисти) 
• Управление на електронно съдържание 

какво се изучава? какви са изискванията при 
кандидатстване? 
научете повече на адрес: http://phls.uni-sofia.bg/ 
(Специалности).

обучение в докторСка Степен
Ежегодно Философски факултет обявява прием 
на докторанти. Към момента обучаващите се в 
докторска степен са над 200 души. Факултетът 
активно подкрепя обучението на докторантите и 
тяхната реализация в научното пространство чрез 
поредица от проекти и международни контакти.

как се кандидатства? какви са процедурите?
научете повече за възможностите на адрес: 
http://phls.uni-sofia.bg/ (докторанти).

контакти
кампус „ректорат“
бул. „Цар Освободител“ № 15
етаж 3, кабинет 47 (Южно крило)
София 1504

кампус „изток“
бул. „Цариградско шосе“ № 125
блок 4, етаж 1, кабинет 127
София 1113

http://phls.uni-sofia.bg (Уеб сайт)

info@phls.uni-sofia.bg (Попитай)

dean@phls.uni-sofia.bg (Деканат)

phd@phls.uni-sofia.bg (Докторанти)

elearn@phls.uni-sofia.bg 
(Електронно дистанционно обучение)

long_learn@phls.uni-sofia.bg 
(Продължаващо образование)

продължаващо образование
Философският факултет предлага групово или 
индивидуално обучение за вече завършилите 
висше образование. Формите са различни 
(краткосрочни и дългосрочни; присъствени 
и дистанционни), като се осъществяват от 
академичния състав на факултета.
Всички курсове от бакалавърските и 
магистърските програми могат да бъдат избирани 
за продължаващо образование.

желаете да получите повече информация? 
желаете да се обучавате при нас?
пишете на адрес: long_learn@phls.uni-sofia.bg.


