Необходими документи за кандидатстване
на студенти по държавна поръчка
⚫ Заявление за кандидатстване по образец
⚫ Копие от дипломата за ОКС „бакалавър“ или

академична справка
⚫ Цивилните

служители от Министерството на
отбраната, структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната и Българската армия
прилагат разрешение от органа по назначаването или
от работодателя за кандидатстване и обучение в
задочна или дистанционна форма на обучение
Необходими документи за кандидатстване на
студенти срещу заплащане
⚫ Заявление за кандидатстване по образец

Такси
за кандидатстване и обучение през
учебната 2019 – 2020 г.
Такса за явяване на изпит-тест за обучение във Военна
академия „Г. С. Раковски” в размер на 50 лв.
(само за държавна поръчка)
Семестриална такса за обучение на приетите
студенти по държавна поръчка
• Задочно обучение
275 лв. (2 места)
Размер на сумата за обучение срещу
заплащане на семестър
• Задочно обучение
600 лв.

⚫ Копие от диплома за ОКС „бакалавър“, ОКС

„магистър“ или академична справка
⚫ Цивилните

служители от Министерството на
отбраната, структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната и Българската армия
прилагат разрешение от органа по назначаването или
от работодателя за кандидатстване и обучение в
задочна или дистанционна форма на обучение

Контакти
Отдел „Учебна дейност“
02 92 26 574
02 92 26 572
02 92 26 586
02 92 26 511
Повече информация можете да получите от
интернет страницата
http://rnda.armf.bg
http://rndc.bg

и на официалната Facebook страница
на Военна академия
„Георги Стойков Раковски“

Магистърска програма
„Мениджмънт
на сигурността
и отбраната“

Катедра „Мениджмънт на сигурността и
отбраната” е звено в състава на факултет
„Национална сигурност и отбрана”, което отговаря
за обучението, генерирането и разпространяването
на знания по въпросите на планирането и
мениджмънта на въоръжените сили, отбраната и
системата за сигурност в контекста на
интеграцията в НАТО и Европейския съюз.
Със своите учебни програми, отразяващи найновите постижения в теорията и практиката на
мениджмънта, катедрата присъства значимо в
обучението по всички магистърски програми във
Военната академия. Тя е водеща в подготовката по
магистърската програма „Мениджмънт на
сигурността и отбраната” и в редица
специализирани
курсове,
включително
с
чуждестранно участие на български и английски
език.
Катедреният колектив участва в множество
национални
и
международни
научноизследователски
проекти
с
различни
изследователски организации.
Катедра „Мениджмънт на сигурността и
отбраната” е организатор на международната
научноприложна конференция на тема „Using
Models and Simulations in Support of Force
Transformation”.
Контакти
02 92 26 539
02 92 26 670

Изучавани задължителни учебни
дисциплини

Магистърска програма
„Мениджмънт на сигурността и отбраната“

Магистърската програма е изградена върху
солидни теоретични знания и обобщаване на
добри практики в Европейския съюз и НАТО в
областта на мениджмънта на системата от органи
и организации в сектора за сигурност.
Обучаемите
придобиват
знания
по
съвременните проблеми на планирането в
сектора за сигурност и мениджмънта на
човешки,
финансови,
информационни
и
технологични ресурси за ефикасно гарантиране
на сигурността в ХХІ век. Чрез модерни форми
на обучение и участие на студентите в научни
изследвания и конференции се придобиват
знания за теорията и особеностите на
мениджмънта в сектора за сигурност и отбрана.
Форми и срок на обучение
Обучението по специалността се осъществява
в задочна (2 години – 4 семестъра) форма.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Национална и международна сигурност
Мениджмънт на сектора за сигурност
Стратегическо лидерство
Концепции, стратегии и военни аспекти
на националната сигурност
Стратегия и система за национална
сигурност
Организационно
поведение
в
сигурността и отбраната
Мениджмънт на сигурността и отбраната
Политики, стратегии и отбранително
планиране
Операции в отговор на кризи
Отбранителна аквизиция
Мениджмънт на човешките ресурси
Мениджмънт на информацията в сектора
за сигурност
Икономически основи на сигурността и
отбраната
Публична администрация
Теории на мениджмънта

Перспективи за реализация
Завършилите
специалността
получават
професионална квалификация „мениджър“ и могат
успешно да се реализират в ръководството на
големи, сложни социални организации, да
управляват социални процеси в динамично
променящата се среда и при трансформацията на
идеите, концепциите и стратегиите в конкретна
социална практика.

Достойнства и предимства

• Приемливи такси за обучение
реализация
на
кадрите,
• Отлична
дипломирани
по
специалността
в
професионално
направление
„Национална
сигурност“
• Развита система за следдипломна
квалификация
• Възможност за чуждоезиково обучение
• Старинен архитектурен комплекс
• Парк за спорт и отдих
• Богат библиотечен фонд с модерна
информационна система
• Възможност за участие в международна
студентска програма „Еразъм +”

