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ОКС ‘магистър’ 

Магистър по „Международни отношения” 

Специфични изисквания за достъп (прием) 

 В програмата могат да се обучават завършили висше образование или 
получили бакалавърска степен студенти от всички специалности.  

 Приемът се извършва чрез класиране на кандидатите въз основа на средния 
им успех от предходната форма на образование. С предимство в програмата 
се приемат завършилите право в Юридическия факултет на Пловдивския 
университет.  

Ред за признаване на предходно обучение 

 

Квалификационни изисквания и правила за квалификация 

Общият брой на кредитите за всяка учебна година трябва да бъде 60, минимум 
30 кредита на семестър 

Те се набират от задължителните и избираемите, включени в учебния план за 
съответната година. Кредитите могат да се прехвърлят от един в друг семестър 
в рамките на учебната година. Кредитите не могат да се прехвърлят от една в 
друга учебна година. 



 

Профил на програмата (специалността) 

 Програмата предлага напреднало обучение по международни 
отношения и по-малко застъпени отрасли на международно право. В четирите 
семестъра на програмата са включени 4 подготвителни курса (базов модул А). 
Студентите, които не са изучавали следните дисциплини задължително 
преминават през предварителни курсове по „История на международните 
отношения (ХVІІ-ХХІ в.)” и „Въведение в Международното публично право”, 
„Въведение в модерните правни системи” и  „Функции и форми на държавата”. 

 Обучението през специализиращия модул Б  включва 17 задължителни 
дисциплини, от които едната е чужд език и 19 избираеми дисциплини. 
Задължителните дисциплини имат хорариум от 30 часа, с изключение на 
чуждия език с хорариум 80 часа. Задължителните дисциплини носят кредити 
съгласно таблицата. Избираемите дисциплини са с хорариум от 20 ч. и също 
носят кредити съгласно таблицата. Курсовите работи по отделните дисциплини 
с оценка “мн. добър” и нагоре носят допълнително 2 кредита. Участие с научно 
съобщение или доклад на конференция или научна публикация също носи 2 
кредита. Студентите формират семестриалното си натоварване като към 
задължителните дисциплини избират две или повече от предложените за 
семестъра избираеми дисциплини.  

Основните тематични области са: 

Подготвителни курсове: 

1. История на международните отношения (ХVІІ-ХХІ в.) (проф. д-р Надя 
Бояджиева) 

2. Въведение в Международното публично право (проф. д-р Ирена Илиева) 

3. Въведение в  модерните правни системи (проф. д-р Стефка Наумова)  

4. Задължителни дисциплини: 

1. Теория на международните отношения (проф. д-р Надя Бояджиева)  

2. Международно публично право – обща част (проф.д-р Ирена Илиева) 

3. Конституционни основи на международните отношения  (проф. д-р Емилия 
Друмева) 

4. Територията в международните отношения и право (проф. д-р Емил 
Константинов) 

5. Собственост и нотариална дейност в международните отношения (проф. д-р 
Венцислав Стоянов) 

6. Международно договорно право (проф. д-р Емил Константинов) 

7. Дипломатическа и консулска служба (проф. д-р Емил Константинов) 

8. Правни основи на международната публична администрация (проф. д-р 
Емил Константинов) 

9. Многостранна дипломация в международните организации (проф. д-р Ирена 
Илиева) 

10. Международно хуманитарно право (проф. д-р Цветана Каменова) 

11. Мироопазващи операции и разрешаване на конфликти. (проф. д-р Надя 
Бояджиева) 



12. Права на човека и сигурност (проф. д-р Надя Бояджиева) 

13. Сигурност в Черноморския регион (проф. д-р Надя Бояджиева) 

14. Институции и политики на ЕС (проф. д-р Ирена Илиева) 

15. Обща политика по външни отношения и политика на сигурност на ЕС (проф. 
д-р Ирена Илиева) 

16. Дипломатически церемониал и протокол (проф. д-р Ирена Илиева) 

17. Чужд език 

Избираеми: 

1. Международни отношения в Древността (проф. д-р Малина Новкиришка) 

2. Функции и форми на държавата (доц. д-р Янаки Стоилов) 

3. Постнационалните държави. 

4. Международни финансови отношения (проф. д-р Иван Стоянов)  

5. Увод в международното частно право. (проф. д-р Цветана Каменова) 

6. Морско застрахователно право (проф. д-р Поля Голева) 

7. Международно наказателно право (проф. д-р Йордан Айдаров) 

8. Регионални международни организации (проф. д-р Ирена Илиева) 

9. Международен арбитраж (проф. д-р Силви Чернев) 

10. Международноправни средства за борба с тероризма (проф. д-р Ирена Илиева) 

11. ЕС, НАТО и Русия и сигурността в Югоизточна Европа след Студената война 
(проф. д-р Надя Бояджиева) 

12. Международни икономически отношения (проф. д-р Цветана Каменова) 

13. Европейско социално право (гл. ас. д-р Ярослава Генова) 

14. Основи на Шенгенското законодателство (проф. д-р Ирена Илиева) 

15. Омбудсманът в обединена Европа (гл. ас. д-р Христо Паунов) 

16. Международна и национална сигурност  (проф. д-р Ирена Илиева) 

17. Малцинствени проблеми в Европа и средства за разрешаването им (проф. д-р 
Ирена Илиева) 

18. Равенство във възможностите и актуална gender проблематика (проф. д-р 
Ирена Илиева) 

19. Основи на европейската езикова култура (проф. д-р Мария Костова) 

Основни резултати от обучението 

Успешно завършилите обучението в магистърската програма ще  

 имат знания и умения в областта на теорията, историята и практиката на 
международните отношения; 

 аналитична компетентност – способност да се анализира информация и да се 
правят обобщения  и изводи; 

 ориентация към резултати – изграждане на обективност на преценките и 
способност за формулиране на външнополитически мерки и действия; 



 изграждане на отношения – способност за работа с източниците на 
международното право и други нормативни документи, свързани с 
Дипломатическата служба, външната политика и международните отношения; 

 комуникативна компетентност – способност да се представя информация и 
собствени оценки и предложения; 

 управленска компетентност – способност за планиране на дейността в 
изпълнение на поставените задачи; 

 лидерска компетентност – способност за работа в екип и усвояване на 
правилата на протокола на Дипломатическата служба; 

 умения за изготвяне на ситуационни анализи. 

 практически умения за гъвкаво и модерно адаптираме в непрекъснато 
изменящата се международна среда, както в публичния, така и в частния сектор. 

 компетентност да отразяват и оценяват външполитически действия на 
държавите в международните отношения (различни видове декларации, 
съвместни комюникета, демарши и др. дипломатически актове),  

 компетентност правилно да оценяват действията на дипломатическите и 
консулски представителства и на специалните мисии,  

 практически умения да се придържат към основните правила на 
дипломатическия церемониал и протокол. 

Диаграма на структурата на курсовете с кредити  

На основание чл. 9 от Наредба 21 за прилагане на система за натрупване и 
трансфер на кредити във висшите училища (НПСНТКВВ) и чл. 102 от  Правилника за 
организацията и дейността на ПУ “П. Хилендарски” (ПУДПУ) се определят 
съответните кредити за учебните дисициплини, като се базират на пълната 
студентска заетост, състояща се от:  

- аудиторна заетост - лекции и семинарни занятия (упражнения) и  

- извънаудиторна заетост - самостоятелна подготовка, работа в 
библиотеки, писане на реферати или курсови работи, участие в 
конференции и др. 

Един кредит се присъжда на 25 ч. студентска заетост, като делът на 
аудиторната заетост е не повече от половината от пълната студентска заетост за 1 
(една)  учебна дисциплина (съгл. чл. 9, ал. 2 от НПСНТКВВ).  

Приложената система и присъдените кредити за отделните учебни 
дисциплини налага задължението на всеки студент във всеки семестър, освен 
кредитите от задължителните учебни дисциплини, да има натрупани от избираеми 
учебни дисциплини минимум по 4 (четири) кредита за 1-ви, 2-ри, 4-ти семестри 
и 6 (шест) кредита за 4-ти семестър. 

 
По този начин се постига изискването на  чл. 11 и чл. 12 от  НПСНТКВВ и в 

резултат на това в края на следването всеки студент ще има натрупани повече от 90 
кредита, от които 15 кредита са от защитена дипломна работа. 

 

Легенда 

Аудиторни часове в семестъра/триместъра: АО – общ брой, от тях Л – за лекции; 
С – за семинарни (упражнения); Лб – за практикуми (лабораторни упражнения) и 
други часове (Кл – за колоквиуми, Х – за хоспетиране и пр.). 



Извънаудиторни часове в семестъра/триместъра: Сп – за самостоятелна 
работа/подготовка, и др.. 

О – общ брой часове; 

К – ECTS кредити; Фи – форма на изпитване (със стойности И – изпит, Т – текуща 
оценка. З – заверка, П – продължава следващ семестър/триместър) 

№ 
Код по 
ECTS 

Учебен курс/дисциплина 
Аудиторни 

Общ 
брой 

Извъна
удит. К Фи 

АО Л С Лб Кл Х О Сп ... 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1-ви семестър 

1.  
История на международните 
отношения (XVII – XXI в.) 

30 30 -    100 70  4 И 

2.  
Въведение в международното 
публично право  

30 30 -    100 70  4 И 

3.  
Теория на международните 
отношения  

30 30 -    100 70  4 И 

4.  
Международно публично право – 
обща част 

30 30 -    100 70  4 И 

5.  Чужд език 80 - 80    175 95  7 И 

6.  
Конституционни основи на 
международните отношения  

30 30 -    75 45  3 И 

7.  
Въведение в модерните правни 
системи  

30 30 -    75 45  3 И 

8.  Избираема дисциплина I 20 20 -    50 30  2 И 

9.  Избираема дисциплина II 20 20 -    50 30  2 И 

Общо за 1-ви семестър 300 220 80    825 525  33  

2-ри семестър 

1.  
Територията в международните 
отношения и право  

30 30     100 70  4 И 

2.  
Собственост и нотариална дейност в 
международните отношения                 

30 30 -    100 70  4 И 

3.  Международно договорно право 30 30 -    100 70  4 И 

4.  Права на човека и сигурност 30 30 -    100 70  4 И 

5.  
Мироопазващи операции и  
разрешаване на конфликти 

30 30 -    100 70  4 И 

6.  Институции и политики на ЕС 30 30 -    100 70  4 И 

7.  Международно хуманитарно право 30 30 -    100 70  4 И 

8.  Избираема дисциплина III 20 20 -    50 30  2 И 

9.  Избираема дисциплина IV 20 20 -    50 30  2 И 

Общо за 2-ри семестър 250 250 -    800 550  32  

Общо за I-ва година 550 470 80    1625 1075  65  

3-ти семестър 

1.  Дипломатическа и консулска служба                         30 30 -    150 120  6 И  

2.  
Правни основи на международната 
публична администрация  

30 30 -    150 120  6 И 

3.  
Многостранна дипломация в 
международните отношения  

30 30 -    150 120  6 И 

4.  Сигурност в Черноморския регион 30 30 -    150 120  6 И 

5.  Избираема дисциплина V 20 20 -    75 55  3 И 

6.  Избираема дисциплина VI 20 20 -    75 55  3 И 

Общо за 3-ти семестър 160 160 -    750 590  30  



4-ти семестър 

1.  
Обща политика по външни 
отношения и политика на сигурност 
на ЕС 

30 30 -    150 120  6 И 

2.  
Дипломатически церемониал и 
протокол 

30 30 -    150 120  6 И 

3.  Избираема дисциплина VII   20 20 -    50 30  2 И 

4.  Избираема дисциплина VIII   20 20 -    50 30  2 И 

Форма на дипломиране: 

защита на дипломна работа 

      375 375  15  

Общо за 4-ти семестър 100 100 -    775 675  31  

Общо за II-ва година 260 260 -    1525 1265  61  

Общо за целия курс на обучение: 810 730 80    3150 2340  126  

            

Общ брой кредити:                                                           126 

 
Избираеми  дисциплини 

  

Избираеми  дисциплини I и II: 
(избират се от посочените 
дисциплини) 
 
- Международни отношения в 

древността 
- Функции и форми на държавата 
- Постнационалните държави 
- Международна и национална 

сигурност 
 

20 20     50 30  2 И 

  

Избираеми  дисциплини III и IV: 
(избират се от посочените 
дисциплини) 
- Международно наказателно право 
- Международноправни средства за 

борба с тероризма 
- Основи на Шенгенското 

законодателство 
- ЕС, НАТО и Русия и сигурността в 

Югоизточна Европа след 
Студената война 

 

20 20     50 30  2 И 

  

Избираеми  дисциплини V и VI: 
(избират се от посочените 
дисциплини) 
 
- Регионални международни 

организации 
- Омбудсманът в Обединена Европа 
- Международни икономически 

отношения 
- Европейско социално право   
- Увод в международното частно 

право 

20 20      75 55 3 И 

  

Избираеми  дисциплини VII и VIII: 
(избират се от посочените 
дисциплини) 
- Международни финансови 

отношения 
- Морско застрахователно право 

20 20      75 55 3 И 



- Малцинствени проблеми в Европа 
и средства за разрешаването им 

- Равенство във възможностите 
актуална gender политика 

- Основи на европейската езикова 
култура 

- Международен арбитраж 

Правила за изпитите, оценяване и поставяне на оценки 

Форми на оценяване: писмени или устни изпити; тестове, изпит-конференция 

(защита на курсова работа). Предлага се нова форма на изпит:  подготовката на 

курсова работа за някои дисциплини. При текуща оценка за нея над 5,00, тя се 

зачита за положен изпит по съответната дисциплина. Чуждият език се оценява  с 

текуща оценка. 

 

Изисквания за завършване 

Дипломиране с успешна защита на дипломна работа. 

Форми на обучение 

Задочно 

Директор на програма или еквивалентен отговорник (напр. декан) 

Проф. д-р Ирена Цонева Илиева 

ПУ „Паисий Хилендарски”  

Юридически факултет 

ул. „Цар Асен” 24, ет.2, каб. 202 

law@uni-plovdiv.bg 

 

Учебният план е в сила за I курс от уч.2014/2015 г. 
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