
Международни отношения и проблеми на сигурнонстта – специалисти – задочно – в.2012 
 

УЧЕБЕН ПЛАН 
№ преподавател дисциплина семе-

стър 
кредити 

(хорариум) 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДИСЦИПЛИНИ общо от задължителни: 40 

модул 1: Въведение в международните отношения общо от модул 1: 20 

1 доц. Огнян Димитров Минчев Въведение в международните отношения. Теория и история на международните отношения 1 4 (30ч.л.+0ч.у.) 

2 доц. Александър Трифонов Томов Международна политическа икономия 1 4 (30ч.л.+0ч.у.) 

3 д-р Даниел Михайлов Смилов Международно право 1 4 (30ч.л.+0ч.у.) 

4 доц. Любов Григорова Минчева Международни организации 1 4 (30ч.л.+0ч.у.) 

5 гл.ас. Борис Костов Костов Проблеми на сигурността 1 4 (30ч.л.+0ч.у.) 

модул 2: Международни отношения и световна политика общо от модул 2: 20 

6 доц. Татяна Александрова Дронзина Национална сигурност 2 4 (30ч.л.+0ч.у.) 

7 доц. Огнян Димитров Минчев Международни отношения и външна политика на САЩ 2 4 (30ч.л.+0ч.у.) 

8 доц. Горан Борисов Горанов Международни отношения и външна политика на Русия 2 4 (30ч.л.+0ч.у.) 

9 д-р Димитър Христов Бечев Обща външна политика и политика на сигурност и отбрана на ЕС 2 4 (30ч.л.+0ч.у.) 

10 доц. Антон Първанов Първанов Югоизточна Европа в международните отношения след Студената война 2 4 (30ч.л.+0ч.у.) 

ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ (избират се минимум 8 от обявените дисциплини) минимум: 24 

11 проф. Георги Матеев Карасимеонов Европейски партийни системи 1 3 (30ч.л.+0ч.у.) 

12 доц. Агоп Гарабедян Гарабедян Проблеми на сигурността на Балканите в периода на Студената война 3 3 (30ч.л.+0ч.у.) 

13 доц. Румяна Петрова Коларова Международни измерения на демократизацията 1 3 (30ч.л.+0ч.у.) 

14 проф. Стефан Петров Карастоянов Политическа география, геополитика и геостратегия 2 3 (30ч.л.+0ч.у.) 

15 доц. Светла Ангелова Страшимирова Културни процеси в Европа: единство и специфики 1 3 (30ч.л.+0ч.у.) 

16 проф. Татяна Александрова Дронзина Тенденции в женския самоубийствен тероризъм 2 3 (30ч.л.+0ч.у.) 

17 проф. Евгения Иванова Калинова Външна политика на България 3 3 (30ч.л.+0ч.у.) 

18 д-р Емил Георгиев Минчев Институционалното право на ЕС 2 3 (30ч.л.+0ч.у.) 

19 д-р Мохамед Халаф Близкият Изток и международните отношения 3 3 (30ч.л.+0ч.у.) 

20 д-р Християна Евгениева Христова Аспекти на външната политика на Германия след края на Студената война 3 3 (0ч.л.+30ч.у.) 

21 доц. Румен Луизов Генов Война и общество в Европа през новото време 2 3 (30ч.л.+0ч.у.) 

22 д-р Амит Щайнхарт Игри отвъд граници – контролиране на чужди разузнавателни служби в условията на 
демокрация (внимание: лекциите и изпитът се провеждат само на английски език) 

2 3 (30ч.л.+0ч.у.) 

23 д-р Огнян Станчев Димов Психоанализа на тероризма 2 3 (30ч.л.+0ч.у.) 

24 д-р Йордан Колев Колев Българските общности извън България 1 3 (30ч.л.+0ч.у.) 

САМОСТОЯТЕЛНА РАБОТА  минимум: 10 

Курсови проекти (избират се минимум 2 от предложените курсови проекти) минимум: 6 

25 проф. Татяна Александрова Дронзина к.пр.1: Подготовка и управление на проекти 1 3 (10ч.л.+20ч.у.) 

26 доц. Любов Григорова Минчева к.пр.2: Локални конфликти и регионални кризи. Трансгранични престъпни мрежи 2 3 (10ч.л.+20ч.у.) 

27 д-р Ружа Василева Смилова к.пр.3: Икономически методи в анализа на международните отношения 2 3 (10ч.л.+20ч.у.) 

28 доц. Светла Ангелова Страшимирова к.пр.4: Конфликтни ситуации и модели на поведение 2 3 (10ч.л.+20ч.у.) 

29 Георги Христов Георгиев к.пр.5: Новата политика на добросъседство на ЕС 1 3 (0ч.л.+30ч.у.) 

Симулативни игри (избира се минимум 1 от предложените симулативни игри) минимум: 4 

30 гл.ас. Борис Костов Костов с.и.1: Международни отношения 3 4 (15ч.л.+30ч.у.) 

31 ще бъде обявен допълнително с.и.2: Международна политическа икономия 2 4 (15ч.л.+30ч.у.) 

Други форми на самостоятелна работа:   

32 посещение на публична лекция 1,2,3 1 

33 научна публикация 1,2,3 2 

34 участие в научна конференция 1,2,3 2 

I  сесия на защита: м. ЮЛИ 2014 г. 

II сесия на защита: м. МАРТ 2015 г. 

 
брой изпити (изискуем минимум 18 бр.):  

кредити от изпити (изискуем минимум 64 кр.):  

кредити от самостоятелна работа (курсови проекти + симулативни игри + други форми):  

общо (изискуем минимум за допускане до защита 75 кр.):  

подготовка и защита на магистърска теза: 15 

ОБЩО:  

 
Магистърската програма "Международни политически отношения и сигурност" за студенти, които имат завършена степен по политология, 
има 2 задължителни модула, 1 модула с избираеми дисциплини и 1 модул с избираеми форми на самостоятелна работа. Студентите 
задължително избират минимум 8 дисциплини от модул 3, 2 курсови проекта и 1 симулативна игра от модул 4. Изборът на избираеми 
дисциплини и форми на самостоятелна работа се прави в информационната система СУСИ.  В началото на всеки семестър в срок 
определен от системата (по време на който опцията "Избор на курсове" от менюто е активна) всеки студент от личния си акаунт посочва 
кои избираеми дисциплини и форми на самостоятелна работа избира за текущия семестър. На базата на тази информация се генерират и 
изпитните протоколи. В случай че студент положи изпит по избираема дисциплина, която не е заявил в СУСИ, оценката се признава, след 
като бъде нанесена в индивидуален протокол, който се заплаща допълнително. 
 
Набиране на кредити: 

 Общо за курса на обучение (3 семестъра): Обучаващите се в тази програма се допускат до защита на магистърска теза, при условие 
че са положили минималния изискуем брой изпити, който е равен на 18 (10 задължителни и 8 избираеми) и са набрали минимум 75 
кредита от: минимален брой изпити (64 кредита) + минимален брой курсови проекти (6 кр.) + минимален брой симулативни игри (4 
кр.) + други форми на самостоятелна работа / допълнително положен изпит в рамките на програмата (минимум 1 кр.). При желание 
студентът може да положи повече от 18 изпита в рамките на програмата. Кредити от изпити се признават след успешно положен 
изпит или при акредитация на дисциплина от програма след представяне на академична справка за завършено образователно ниво. 
Кредитите за подготовка на магистърска теза се признават след успешна защита на магистърската теза. 

 По семестри: Натовареността на студентите за един семестър трябва да бъде минимум 30 кредита. Те се набират както следва - І 
семестър: от задължителни дисциплини + избираеми дисциплини + самостоятелна работа по избор; ІІ семестър: от задължителни 



дисциплини + избираеми дисциплини + самостоятелна работа по избор; ІІІ семестър: от избираеми дисциплини + самостоятелна 
работа по избор + защита на магистърска теза. 

 
Акредитация на дисциплини: признават се оценки по дисциплини, по които е положен изпит в магистърска степен на обучение. 


