НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВРЕСИТЕТ
Департамент „Национална и международна сигурност“
магистърска програма
„Кризисен мениджмънт и Интернет технологии“
резюме на програмата
Програмата е предназначена за изграждане и усъвършенстване на компетенции, за
представяне на българския и европейски опит в управлението на кризи, допринася за
формирането на специализирано, експертно знание за институциите, организациите и
бизнес, в които ще се реализират завършилите студенти със степен „магистър“.
В тематично и структурно отношение основната цел на магистърската програма е да
предостави актуални знания за настоящи и потенциални кризи, да осигури генериране
на експертна оценка на мениджърското управление по време на рискови, конфликтни и
кризисни, ситуации, с приоритетно използване на новите постижения в Интернет
технологиите. Целите на програмата са многопосочни, систематизирани в няколко
приоритетни направления: осигуряване на студентите с теоретични и практически
знания, необходими за тяхното изграждане като лидери в професионални области на
кризисния мениджмънт; отговор на нарасналите потребности от академично обучение
и тренинг на професионални експерти, занимаващи се планиране и управление на
кризи, конфликти и природни бедствия; прилагане на интердисциплинарен подход за
изучаване на методики и аналитични техники, базирани на мрежови технологии за
извличане на информация и данни за потенциални опасности и рискове, които могат да
предизвикат появата на остри кризисни ситуации и да застрашат функционалността на
определени структури, бизнеси и общности.
Важно условие за предлагане на програмата на образователния пазар е
обстоятелството, че в момента не съществува аналогичен или алтернативен учебен
план за обучение в сферата на кризисния мениджмънт. Системата за висше образование
у нас не разполага с магистърска програма, която да интегрира едновременно модели
за анализ и управление на кризи и рискове, съчетани с използване на модерни Интернет
и компютърни технологии. Екипът от преподаватели е подбран прецизно, като в него са
включени хабилитирани лица в областите на
националната сигурност, на
обществените комуникации, социологията, психологията, информатиката, военните
науки и икономиката.
Завършилите програмата получават повишена възможност за реализация като
мениджъри и експерти в системата на Министерство на отбраната, Министерство на
вътрешните работи, Държавни агенции и областни администрации, частни компании и
изследователски институти.
Обучението обхваща специализирани курсове в областта на науките за кризата и
риска, глобалните проблеми, Интернет и технологична сигурност, бизнес и
конфликтни комуникации, лидерско управление, стратегии за овладяване на кризи,
платформи и средства за трансфер на знание.

Водещи преподаватели и експерти на национално равнище като част от програмата:

1. проф. Руси Маринов, д.н. Специалист по интерактивни стратегически
комуникации, комуникации , стратегии и знание. Преподавател в НБУ
2. проф. Георги Бахчеванов, д.н. водещ учен в България по Теория на кризисното
управление. Преподавател в НБУ;
3. проф. д-р Христо Георгиев, водещ преподавател по проблемите на
националната и международна сигурност и дългогодишен експерт по
проблемите на сигурността към Народното събрание , Министерство на
външните работи и Министерство на отбраната. Ръководител на департамент
„национална и международна сигурност“, НБУ
4. проф. д-р Ненко Дойков, преподавател в НБУ, специалист по проблемите на
дейността на органите за вътрешен ред и сигурност по противодействие на
различните проявни форми на тероризма и организираната престъпност.
5. проф. Митко Стойков, д.н. водещ национален експерт, изследовател, учен по
изграждане на архитектури за реакции при кризи в системата на НАТО и ЕС.
6. Доц. д-р Венелин Георгиев. Специалист по проблемите на управление на риска,
анализ на сигурността в информационното пространство. Преподавател в НБУ
7. проф. д-р инж. Георги Ботев, преподавател в Академия на МВР, национален
експерт за планиране и управление и структуриране на силите при управление на
кризи и бедствия.
8. доц. д-р Стефан Серезлиев, експерт и преподавател в областта на национални и
международни брандове, включително изследване на тероризма като глобален
бранд. Преподавател в НБУ.
9. доц. д-р Димитрина Полимирова, национален експерт за рискове, заплахи и
сигурност в Интернет пространството. Преподавател в НБУ.

