
Необходими документи за кандидатстване  

ъчкана студенти по държавна пор  

⚫ 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 

⚫ 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 

 

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) 

 

Семестриални такси за обучение на приетите 

студенти по държавна поръчка 

• Задочно обучение           275 лв. (20 места) 

 

Размер на сумата за обучение срещу 

 заплащане на семестър 

• Задочно обучение           600 лв. (30 места) 

 

 

 

 

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 aкадемия  

„Георги Стойков Раковски“ 

   

 

 

 

Магистърска програма 

„Психология  

в сигурността  

и отбраната“ 



 

Катедра „Психология и лидерство” е звено 

в състава на факултет „Национална сигурност и 

отбрана”, което отговаря за обучението и 

научните изследвания в областта на военната 

психология, публичните комуникации, 

лидерството, психологическите операции, 

водене на преговори и др. 

Със своите учебни програми, отразяващи 

най-новите постижения в областта на 

психологията, публичните комуникации и 

лидерството, катедрата присъства значимо в 

обучението по всички магистърски програми 

във Военната академия. Тя е водеща в 

подготовката по магистърските програми 

„Психология в сигурността и отбраната” и 

„Публични комуникации в сигурността и 

отбраната”, както и в редица специализирани 

курсове, включително с чуждестранно участие 

на български и английски език. Катедрата е 

акредитирана от НАОА и обучава докторанти по 

докторантска програма „Военна психология” от 

професионално направление „Психология”. 

В магистърската програма „Психология в 

сигурността и отбраната” освен преподаватели 

от катедрата участват и изявени преподаватели и 

практици от СУ „Св. Климент Охридски”, 

Академия на МВР, Институт по психология на 

МВР, Военно медицинска академия, както и 

психолози от Българската армия. 

Контакти 

02 92 26 529 

02 92 26 691 

Магистърска програма 

„Психология в сигурността и отбраната“ 
 

Програмата е разработена с цел подготовка 

на специалисти с висше образование (бакалавър 

или магистър по психология или друга 

специалност) чрез усвояване на знания и 

развиване на умения и компетентности, 

необходими в работата на психолога от сектора 

за сигурност и отбрана. 

 

Форми и срок на обучение 

Обучението е в задочна форма с две години 

срок на обучение (4 семестъра).  

През учебната 2019- 2020 г. ще бъдат 

приети 20 студенти държавна поръчка и 30 

студенти платено обучение /срещу заплащане 

 

Перспективи за реализация 

С придобитите знания и компетентности 

завършилите програмата могат да заемат 

длъжности в сектора за сигурност и отбрана, 

изискващи специализирана подготовка в областта 

на психологията. 

Изучавани задължителни учебни 
дисциплини  

1. Психология на личността 
2. Социална психология  
3. Трудова и организационна психология 
4. Национална и международна сигурност 
5. Основи на военното дело 
6. Феноменология на екипите във военна 

среда 
7. Лидерството в армията 
8. Структури в националната сигурност и 

отбраната 
9. Управление на човешките ресурси във 

военната организация 
10. Масово поведение в критични ситуации 
11. Управление на стреса 
12. Психологическо осигуряване на фор-

мированията в сигурността и отбраната 
13. Връзки с обществеността при инциденти 

и кризи 
14. Психологическо изследване във военна 

среда 
15. Психология на влиянието и вземането на 

решение 
16. Клинична психология 
17. Психологическо консултиране във 

военната организация 
 

Достойнства и предимства 

• Преподаватели, които са сред водещите в 

научното направление, в което преподават или 

са изявени специалисти от практиката.  

• Приемливи такси за обучение  

• 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 +” 


