ПЕДАГОГИКА НА МАСОВАТА И ХУДОЖЕСТВЕНАТА КОМУНИКАЦИЯ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
КАТЕДРА „ПРЕДУЧИЛИЩНА И МЕДИЙНА ПЕДАГОГИКА“
ФАКУЛТЕТ ПО НАЧАЛНА И ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА
СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
ЗА ПРОГРАМАТА:
НИВО БАКАЛАВЪР/СЛЕД ЗАВЪРШЕНО СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ/
Програмата предлага задълбочени теоретични познания, практически умения и цялостно
разширено разбиране на медийната педагогика и педагогиката на комуникацията и изкуствата,
в съчетание с разнообразен опит, придобит по време на стажове в различни български
образователни, културни и медийни институции.
Бакалавърската програма по Педагогика на масовата и художествената комуникация се
осъществява в съответствие с учебен план, отговарящ на държавните изисквания за ниво
„бакалавър“, приети в Република България и подготвя специалисти, учители в детски градини,
специалисти по медийна педагогика и медийна грамотност. Курсът на обучение е 4 години
(осем семестъра).
ПРОЦЕДУРА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
ЗА АКАДЕМИЧНАТА УЧЕБНА ГОДИНА:

2015 / 2016

НАЧАЛО:

10/2015

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:

До 27.09. 2015

ТАКСА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

15 EUR

НАЧИН НА ПРИЕМАНЕ:

ПРИЕМЕН ИЗПИТ (събеседване върху цялостното
състояние на общата култура) НА АНГЛИЙСКИ
ЕЗИК

ДАТИ ЗА ПРИЕМЕН ИЗПИТ:

21.09.2015 и 28.09.2015

ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ:

21.09.2015 и 28.09.2015

КЛАСИРАНЕ:

29.09.2015

ЗАПИСВАНЕ:

30.09.2015-06.10.2015

ГОДИШНА ТАКСА ЗА ОБУЧЕНИЕ:

3300 EUR (за граждани на страни от ЕС и
3880 EUR за граждани от страни, извън ЕС)
(ТАКСАТА Е ЗА АКАДЕМИЧНАТА 2015/2016)

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
1. ФОРМУЛЯРА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ – попълнен и подписан от кандидатстудентите
2. Легализирано копие на дипломата за завършено средно образование, заедно
с приложението към него (ако такова съществува), което показва периода на
обучение в средно образование и оценките по изучаваните предмети
(включително оценките по английски език и литература на родния език,
говорим в страната на кандидата) – с апостил от властите в страната на
издаване на дипломата, заедно с официален превод на български език,
подпечатан от оторизирана преводаческа агенция
3. ОРИГИНАЛ на дипломата за завършено средно образование,

заедно с

приложението към него, ако такова съществува, (показващи периода на
обучение в средно образование и оценките по изучаваните предмети,
включително оценките по английски език и литература на родния език,
говорим в страната на кандидата) следва да бъде представен лично от
кандидатите

(след

пристигането

в

България)

в

Министерството

на

образованието и науката на Република България за процедура по признаване
на завършеното средно образование. След признаването на Дипломата
Министерството издава СЕРТИФИКАТ за завършено средно образование с
оценките

по

различните

предмети,

изчислени

съгласно

системата

за

оценяване, прилагана в сферата на образованието в Република България.
4. Медицинско свидетелство – издадено не по-рано от един месец преди
кандидатстване, с апостил от властите на страната, издала документа, заедно
с

официален

превод

на

български

език,

подпечатан

от

оторизирана

преводаческа агенция
5. Фотокопие на официален Документ за самоличност със снимка и пълните
имена на кандидата, написан на латиница, посочващ мястото и датата на
раждане на кандидата.
6. Кандидати с двойно гражданство представят и фотокопие на официален
български документ за самоличност (лична карта или паспорт). В случай на
съществуваща разлика в името, изписано на двете лични карти (двата
паспорта), кандидатите представят нотариално свидетелство, потвърждаващо
идентичността на документите (или официален документ от общината, в която
са регистрирани по местоживеене, доказващ, че различните имена са на един
и същи човек).

7. 4 снимки на кандидата-паспортен формат (направени наскоро)

