Необходими документи за кандидатстване
на студенти срещу заплащане

Такси
за кандидатстване и обучение
през учебната 2021 – 2022 г.


Заявление за кандидатстване по образец

Копие от диплома за ОКС „бакалавър“, ОКС

„магистър“ или академична справка
 Военнослужещите и 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

Такса за участие в конкурс по документи за платена
форма на обучение в размер на 30 лв.
Семестриална такса за обучение на приетите
студенти срещу заплащане
 Задочно обучение

700 лв.

КОНТАКТИ
Информация за кандидатстване:
отдел „Учебна дейност“
02 92 26 574
Информация за специалността
и контакти с преподаватели:
02 92 26 529
02 92 26 697
Повече информация можете да получите
от интернет страницата
https://rndс.bg
и на официалната Facebook страница
на Военна aкадемия
„Георги Стойков Раковски“

Специалност в
образователно-квалификационна
степен „магистър“
ПСИХОЛОГИЯ
В СИГУРНОСТТА
И ОТБРАНАТА

Военна академия „Георги Стойков Раковски“ е
най-старото военно висше училище в България.
Създадена е със Закон на 1 март 1912 г., приет
от XV Народно събрание. Тя има принос не само
за формирането на офицерския корпус, но и за
изграждането на новата българска държава в
духа на европейските ценности.
Военната академия е водеща национална
образователна институция с дългогодишни
традиции
във
висшето
образование
за
подготовка и обучение на офицери и студенти в
различни магистърски специалности. Предлага
модерно академично образование, съчетано с
лидерско изграждане и гражданска отговорност,
в областта на сигурността и отбраната.
Приоритетна цел и традиция в дейността на
Академията е качественото обучение, с
практическа насоченост, което се провежда
чрез съвременни технологии и включва
интерактивни лекции, ролеви игри, решаване на
казуси и др.
Партньори в обучението са образователни и
изследователски институции от страната и
чужбина.
В обучението по магистърската програма
„Психология в сигурността и отбраната“ освен
преподаватели от Академията участват и
изявени
преподаватели
и
практици
от
Военномедицинската академия, психолози от
Българската армия, Академията на МВР,
Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

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 компетентност,
необходими в работата на психолога от сектора
за сигурност и отбрана.
Програмата е акредитирана от Националната
агенция за оценяване и акредитация през 2020 г.
с оценка 9,12 за срок от 6 години. Високата
оценка, получена за акредитационния период, се
дължи на постигнатите резултати в качеството
на учебния процес и реализацията на първите
випуски, завършили магистърската програма.
Отчетените положителни страни и поуките от
придобития опит са отразени в актуализирания
учебен план, който влиза в сила от есента на
2021 г.

Форми и срок на обучение
Обучението е в задочна форма с две години
срок на обучение (4 семестъра).
През четвъртия семестър студентите
провеждат учебен стаж във формирования и
структури от системата на сигурността и
отбраната.

Перспективи за реализация
С придобитите знания и умения завършилите
програмата могат да
заемат
длъжности,
изискващи специализирана подготовка в областта
на психологията не само в сектора за сигурност и
отбрана, но и в други области на обществения
живот.

Изучавани задължителни учебни
дисциплини
1. Психология на личността
2. Национална и международна сигурност
3. Трудова и организационна психология
4. Социална психология
5. Основи на военното дело
6. Структури в националната сигурност и
отбраната
7. Управление на стреса
8. Статистика в психологията
9. Публични комуникации в сигурността и
отбраната
10. Психологическо осигуряване на
формированията в сигурността и отбраната
11. Дизайн на психологическото изследване
12. Психология на влиянието и вземането
на решение
13. Лидерство и екипност в сигурността и
отбраната
14. Клинична психология и психиатрия
15. Психологическо консултиране във
военната организация
16. Професионален подбор по
психологически показатели

Достойнства и предимства
 Преподаватели, които са сред водещите в
в професионално направление „Психология“ или
са изявени психолози от практиката
 Развита система за продължаващо
образование в докторска програма „Военна
психология“
 Възможност за чуждоезиково обучение
по специализаран английски за психолози
 Възможност за участие в международната студентска програма „Еразъм +“
 Парк за спорт и отдих
 Богат библиотечен фонд с модерна
информационна система
 Приемливи такси за обучение

