КЪДЕ МОЖЕ ДА СЕ РЕАЛИЗИРАТЕ?
Завършилите специалност „Социология”
могат да заемат следните длъжности:
♦ Експерти и мениджъри в сферата на
управлението, медиите, социалните
дейности, бизнеса, публичната
администрация, образованието;
♦ Консултанти, координатори,
специалисти по социологически
изследвания, маркетинг и реклама,
човешки ресурси, мониторинг;

С ПЕЦИ АЛ НО С Т

♦ Анализатори на политики;

СОЦИОЛОГИЯ

♦ Преподаватели, медиатори;
♦ Демографи, лобисти.

Югозападен университет
„Неофит Рилски” – гр. Благоевград:

ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ

♦ Обучава студенти от България и
чужбина;

2700 Благоевград, България

♦ Предлага богата университетска
библиотека с неограничен Интернет;
♦ Притежава модерна спортна база;
♦ Осигурява настаняване в общежития
и ползване на студентски стол.

«НЕОФИТ РИЛСКИ»

ул. „Иван Михайлов” 66
Философски факултет
Тел.: + 359-73-588 520
www.swu.bg

ГОТОВИ ЛИ СТЕ ДА СЕ ВПУСНЕТЕ В
ЕДНО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО?

НО НЕКА ВИ СЕ ПРЕДСТАВИМ

♦ Специалност „Социология” е модерна
и иновативна.

КАКВО ВИ ОЧАКВА?
♦ Един свят на знания, екипност,
приятелства;
♦ Основни познания по широк кръг
социологически дисциплини;
♦ Оживени дискусии и обсъждания по
време на обучението;
♦ Формиране на практически умения
за провеждане на социологически
проучвания;
♦ Придобиване на експертна
компетентност и организаторски
умения;
♦ Летен социологически стаж.

♦ Преподавателският екип е съставен от
висококвалифицирани учени, които
имат значими публикации, богат опит
в провеждане на социологически
изследвания, многостранни контакти
и специализации във водещи
университети и научни центрове.
♦ Студенти и преподаватели от
специалност „Социология” участват
в международен обмен по програма
„Еразъм+” в различни университети.
♦ Желаещите студенти могат да
получат и допълнителна учителска
правоспособност, паралелно с
основното си обучение или в курс за
следдипломна квалификация.

И ОЩЕ ....
Към катедрата е учреден:
КЛУБ НА СОЦИОЛОГА и функционира
ЛАБОРАТОРИЯ ЗА СОЦИОЛОГИЧЕСКИ
ИЗСЛЕДВАНИЯ.
Катедра „Социология” предлага обучение
в трите образователно–квалификационни
степени:
♦ Бакалавър
♦ Магистър
♦ Доктор
И макар да сме вече на двадесет години, в
нас все още продължава да живее онова любопитство на „нещотърсачите”.
В отговор на „големите въпросителни” на
нашата действителност, не се страхуваме да
експериментираме и да бъдем иновативни.

