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 форма на обучение
Необходими документи за кандидатстване
на студенти срещу заплащане
⚫ Заявление за кандидатстване по образец
⚫ 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 форма на обучение

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. (3 места)
Размер на сумата за обучение срещу заплащане на
семестър
• Задочно обучение
600 лв.
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
„СТРАТЕГИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО
НА СИГУРНОСТТА И ОТБРАНАТА”

Катедра
„Политики,
стратегии
и
отбранително планиране” е водеща за
магистърските специалности „Стратегическо
ръководство на отбраната и въоръжените сили”
в професионално направление „Военно дело“ и
„Стратегическо ръководство на сигурността и
отбраната” в професионално направление
„Национална сигурност“. Катедрата провежда
обучение
на студентите
във факултет
„Национална сигурност и отбрана” по 6
задължителни учебни дисциплини („Концепции,
стратегии и военни аспекти на националната
сигурност”, „Структури в сектора за сигурност и
отбрана”, „Стратегическо ръководство на
отбраната”,
„Политики,
стратегии
и
отбранително планиране”, „Управление при
кризи и военни конфликти”, „Защита на
сигурността и обществения ред”) и над 10
избираеми дисциплини по различни аспекти от
тематиката на задължителните.
Мисията на катедра „Политики, стратегии
и отбранително планиране“ е да осигурява
задълбочена теоретична и специализирана
подготовка на обучаемите за формулиране и
реализиране на отбранителната политика на
страната, оценяване на средата на сигурност,
вземане на стратегически решения и планиране
в системата за отбрана. Тази мисия катедрата
осъществява чрез предлаганото специализирано
обучение, както и чрез извършването на научни
изследвания в областта на сигурността и
отбраната.
Контакти
02 92 26 604
02 92 26 662

Магистърска програма
„Стратегическо ръководство на
сигурността и отбраната“
Обучаемите
придобиват
знания
по
проблемите на международните организации за
сигурност, състоянието и функционирането на
органите за управление на системата за
национална сигурност, теорията и практиката на
стратегическото ръководство на сигурността и
отбраната. Предоставят се възможности за
усъвършенстване на уменията на обучаемите за
оценка на условията, формиращи средата на
сигурност, вземането на стратегически решения и
за разрешаването на кризисни ситуации.
Развиват се способности за работа в
мултикултурна среда и многонационални екипи
и по процедури, съвместими с изискванията на
НАТО и ЕС.
Форми и срок на обучение
Обучението
по
специалността
се
осъществява в задочна (2 години – 4 семестъра)
форма.
Перспективи за реализация
Завършилите
специалността
получават
професионална квалификация „мениджър по
стратегическо ръководство на сигурността и
отбраната“ и могат успешно да се реализират на
ръководни и експертни длъжности в системата за
национална
сигурност
и
различните
международни организации.

Изучавани задължителни учебни
дисциплини
Национална и международна сигурност
Мениджмънт на сектора за сигурност
Стратегическо лидерство
Концепции, стратегии и военни аспекти на
националната сигурност
5. Стратегия и система за национална
сигурност
6. Мениджмънт на сигурността и отбраната
7. Операции в отговор на кризи
8. Организационно поведение в сигурността и
отбраната
9. Структури в сектора за сигурност и отбрана
10. Стратегическо ръководство на отбраната
11. Управление при кризи и военни конфликти
12. Защита на сигурността и обществения ред
1.
2.
3.
4.

Достойнства и предимства
реализация
на
кадрите,
• Отлична
дипломирани
по
специалността
в
професионално
направление
„Национална
сигурност“
система
за
следдипломна
• Развита
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 +”

