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КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Специалност: Библиотечно-информационни науки 

Образователно-квалификационна степен: магистър 

Магистърска програма: Библиотечно-информационни науки и културна политика 

Професионално направление: 3.5. Обществени комуникации и информационни науки  

Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки 

Обучаваща институция: Философски факултет  

Вид на обучението: задочно 

Език на обучението: български 

Форма на завършване на обучението: защита на дипломна работа 

 

 

1. Насоченост. Образователни цели и задачи  

 

Програмата е насочена към кадровото осигуряване на библиотечния сектор в страната. 

Студентите се специализират за информационно осигуряване на науката, бизнеса, 

образованието и културата. 

 

2. Обучение (знания и умения, необходими за успешна професионална 

дейност; общо теоретична и специална подготовка и др.) 

 

Магистърската програма БИНКП надгражда знанията и уменията, придобити в 

бакалавърската степен на специалност БИН. Студентите се обучават в съвременни 

компютърни лаборатории и придобиват знания и опит при използването на 

съвременните информационни технологии. Магистърската програма предлага 

интегрирана подготовка, съответстваща на информационното общество и личните 

интереси на студентите  чрез разнообразни избираеми курсове.  

 

3. Професионални компетенции 

 

Лекционните курсове в магистърската програма БИНКП се преподават от професори и 

доценти. Всеки лекционен модул предвижда развитие в студентите компетенции в 

областта на библиотечно информационните науки и културната политика. 
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Студентите придобиват изследователски навици, управленчески умения и 

професионални качества при използването на съвременните информационни 

технологии. Студентите разработват самостоятелно курсови работи под ръководството 

на хабилитирани научни ръководители.  

Завършващ етап от обучението е разработването и защита на магистърска теза. 

 

4. Професионална реализация 

 

Завършилите магистърска програма получават възможност да продължат образованието си в 

докторска степен и да участват в научноизследователската работа на преподавателите. 

Завършилите БИНКП са подготвени: 

- Да участват в  разработването и осъществяването на националната и библиотечна и 

информационна политика 

- Да работят в организации и да ръководят информационното осигуряване на науката, 

образованието и културата 

- Да съдействат за информационното обслужване на бизнеса и социалните дейности  

- Да координират информационните връзки и взаимодействия на организациите в 

областта н културата на национално и регионално равнище 

- Да работят като експерти , които разработват и оценяват проекти, гарантиращи 

универсалния достъп до информационните ресурси на България и информационния 

обмен с други страни  


