
Кариерен център – Философски факултет

Представяне за работодатели



Мост между университетското образование и пазара на труда

Застъпник на изискванията на бизнеса и на стандартите на 
университета

Институционално звено на Философски факултет с пряката 
подкрепа на Декана и студентските организации

Обслужван от студенти за студенти

Ресурсен и консултативен център за личностно и 
професионално ориентиране

Център за учене на работни умения за студентите

Информационен портал между търсещите и предлагащите 
работа

Кариерният център



Най-големият и най-разнообразен факултет на Софийския 
университет

Център на българската хуманитарна интелигенция и наука

Интердисциплинарно образование и Европейска кредитна 
система, позволяващи свобода на избора и образование по 
мярка за всеки студент

Отворена към обществото институция, развиваща не само 
квалифицирани специалисти, но и активни и самостоятелни 
граждани

“Училище за свежо мислене” – девиз на Факултета в 
кандидатстудентска кампания 2008

Философски факултет



Философия

Психология

Социология

Политология

Културология

Публична администрация

Европеистика

Библиотечно-информационни науки 

Философски факултет:
специалности



Специалност Психология
Умения за себеразвитие, ефективно учене, наблюдение, работа в екип, обучаване на 
възрастни, социално взаимодействие, организационно поведение, групова динамика, 
изследване на проблеми, творческо мислене, съставяне на тестове и казуси, анализ 
на данни. 
Реализация като специалисти човешки ресурси, организационно развитие, 
консултанти, терапевти, мениджъри, ръководители на екип, преподаватели, 
изследователи, обучители, училищни психолози, маркетингови специалисти и др.

Специалност Социология
Умения за работа в групи, анализ на актуални процеси и дългосрочни тенденции, 
умения за проучване, обобщаване и анализ на групи и групово мнение.
Реализация като специалисти по маркетингови и електорални проучвания, реклама, 
експерти в организации, социални работници, служители в администрацията, 
анализатори на публични политики, журналисти, специалисти човешки ресурси и др.

Умения и реализация 
на студентите



Специалност Философия
Умения за самостоятелно мислене; критично мислене; умения за генерализация; 
работа с аргументи и критерии; съобразяване с повече от една гледни точки; умения 
за интердисциплинарни връзки; преценка за релевантност; правене на разграничения;  
умения за организиране и изразяване на сложна информация и идеи по разбираем 
начин, умения за употреба на различни стратегии в предаването на информация;
Реализация като експерти в администрацията и в НПО, ръководители на проекти, 
преподаватели, изследователи, анализатори, журналисти и др.

Специалност Библиотечно-информационни науки
Умения за търсене, селектиране, анализ, обобщение, въвеждане и представяне на 
информация, за консултиране, работа в екип, информационно описание на процеси, 
планиране, работа с информационни и комуникационни технологии.
Реализация като експерти в научни и специализирани библиотеки, информационни и 
обслужващи центрове, аналитични отдели, документационни служби, издателства.

Умения и реализация 
на студентите



Специалност Политология 
Умения за анализ на политическия процес и институции, медиен мониторинг, анализ 
на поведението и нагласите, умения за публична комуникация, концептуално мислене, 
планиране и стратегизиране, управление на конфликти, водене на преговори, 
събиране на информация.
Реализация като политически и медийни анализатори, журналисти, политически 
консултанти, експерти в неправителствени организации, публични и междудържавни 
институции и др.

Специалност Публична администрация
Умения за вземане на решения, управление на конфликти, публична комуникация, 
организационни умения, работа с документи, ориентация в правни и административни 
въпроси, създаване на публични политики.
Реализация като експерти в структурите на централната, местната и друга 
администрация, експерти и консултанти в неправителствени институции, специалисти 
по въпросите на евроинтеграцията.

Умения и реализация 
на студентите



Специалност Културология
Умения за гъвкаво учене и работа в мултикултурна среда, работа в екип, артикулиране 
на позиции, творческо и критическо мислене, планиране на културни политики и 
проекти.
Реализация като експерти в културни институции, мениджъри в културно-
информационни институти – театри, медии, книгоиздаване, галерии, специалисти в 
културния туризъм, неправителствени организации и др.

Специалност Европеистика
Специални езикови умения, умения за работа в екип, работа в мултикултурна среда, 
управление на конфликти, вземане на решения, публична комуникация, анализ на 
политическия процес и институции.
Реализация като експерти в държавната администрация, международни, политически, 
обществени и граждански организации, мениджъри на проекти, специалисти по 
правните, медийните, културните, политическите и икономическите аспекти на 
евроинтеграцията.

Умения и реализация 
на студентите



Безплатно разпространение на Ваши обяви за работа и 
стажове сред повече от 1500 студенти от специалностите на 
Философския факултет

Професионален предварителен подбор по документи на 
кандидатите по зададени от Вас критерии;

Предоставяне на достъп до нашата база данни, включваща 
актуални автобиографии на студенти

Какво Ви предлагаме



Реалистична и актуална информация за образователните 
възможностите и резултати на специалностите на 
факултета

Организиране на събития за представяне на Вашата 
дейност и популяризиране на организацията Ви

Организиране на приложни и специализирани курсове, 
изнасяни от Ваши експерти пред студентите на факултета

Какво Ви предлагаме



Съвместна работа и партньорства по проекти за развитие на 
човешките ресурси

Провеждане на обучителни семинари за студенти за усвояване 
на професионални компетенции и умения според Ваши 
предложения и конкретни нужди

Възможност да отправите препоръки до академичната 
институция за промяна в образователните програми според 
Вашите очаквания за квалификация на завършващите

Какво Ви предлагаме



1500 регистрирани студенти в Кариерния център

120 обслужени студенти в Кариерния център

35 работодатели, ползвали услугите на Кариерния център

85 обявени работни и стажантски позиции

11 събития, организирани от Кариерния център

4 кариерни консултанти, сертифицирани по GCDF

5 обучители на възрастни с дългогодишен опит

Какво сме постигнали 
дотук



Кариерен Център – Философски факултет
Софийски университет "Св.Климент Охридски"
Бул. "Цариградско шосе" 125, блок 4, стая 134
1113, София, България

02 9711002, вътрешен 251

office@career-ff.org

Гореща линия: 089 600 6363

Лица за контакти:

Деница Савова Илияна Бойчева
gsm: +359/896 44 51 44                       gsm: +359/887 22 46 46

mailto:office@career-ff.org


Благодарим за вниманието!


	Кариерният център

