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Студентите, които се запишат в магистърската програма „Балканите и Русия“, ще могат да се

запознаят задълбочено с историята на вековните контакти между Балканите и Русия, в които има

както елементи на общност, така и на противопоставяне. Те ще имат също така възможността да

осмислят съвременните проблеми и аспекти на тези двустранни отношения. Получилите

магистърската степен ще имат по-задълбочени познания за регионалната история на Балканите в

контекста на взаимоотношенията с един външен геополитически фактор, какъвто е Русия.

Програмата дава възможност на студентите магистри да изучават интензивно балкански и руски

език, което ще им позволи пряко да се запознаят с културните аспекти на балканско-руските

контакти.

Абсолвентите на магистърската програма могат да се реализират професионално в областта на

образованието, средствата за масова информация, музеите, в държавната администрация, в

обществени и неправителствени организации, във фирмите и стопанските субекти, които развиват

търговско-икономически отношения с балканските страни, с Русия и др.

Събеседването има за цел да провери общата информираност и интерес на кандидатите в
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областта на историята и културата на Балканите и Русия по приложената литература.
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