ОБЕДИНЕН БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ
гр. София, кв. Княжево, ул. Ива 1А
Тел.: (02)957 1115 факс: (02) 957 1555
e-mails: utf@dir.bg utf_reg@utfbg.org

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА
КАПЕЛАНСКО СЛУЖЕНИЕ
І. Цел и програма:
Магистърската програма по Капеланско служение е партньорска
програма на Обединен Богословски Факултет – София и Българска
капеланска асоциация, която има за цел да подготви пастори,
свещеници и служители за служението на капелани в
професионалния контекста на въоръжените сили, изправителни,
здравни, мореплавателни, индустриални и др. професионални
области.
II. Прием и продължителност:
Програмата е предназначена за кандидати с образователноквалификационна степен бакалавър или магистър. За кандидатите,
които нямат богословско образование, е предвиден подготвителен модул. Програмата продължава три
семестъра, като през последния се пише магистърска теза.
III. Провеждане на курсовете и методи на изпитване:
Програмата се провежда под формата на задочно обучение. Предметите са разделени в три модула:
богословски, психологически и капелански. Студентите взимат задължително всички двайсет
предмета. Всеки курс се състои от: лекции, упражнения и самостоятелна подготовка. Средно за всеки
курс се посещават лекции в рамките на два пълни работни дни (един уикенд) или 7 вечери.
І. Модул богословие
1. Въведение в СЗ
2. Въведение в НЗ
3. Църковна история
4. Систематично богословие
5. Религиозен плурализъм
Религии и култове
6. Херменевтика
7. Омилетика

ІІ. Модул психология
1. Въведение към
професионално
съветничество
2. Теория и практика на
съветване
3. Етика на съветничество
4. Кризисно консултиране
5. Смърт, скръб и съветване
6. Практикум и/или интерншип

ІІІ. Модул капеланство
1. Богословие на войната
2. Капелан и командния
състав
3. PTSD, инциденти и
самоубийство
4. Етичен кодекс на капелана
5. Проповядване и
богослужение
6. Пасторска грижа
7. Църковно лидерство и
капеланско служение

VІ. Цена:
Таксата за обучение е 420 лева на семестър или общо 1260 лева за периода на обучение, като се
заплаща предварително за всеки семестър.
VІІ. Записване:
Начало на първи семестър 13 септември 2010. От 13 до 24 септември 2010 ще се проведат лекциите
от Модул капеланство. Документите се подават до 30 август 2010. както следва:
1) Диплома (копие) за завършена бакалавърска степен (или академична справка за онези, които
очакват да завършат бакалавърска степен до края на годината).
2) Молба по образец
VІІI. За контакти:
ОБ Е Д И НЕ Н БОГОСЛОВСКИ ФАК УЛ ТЕТ
Адрес: гр. София 1619, общ. Витоша, кв. Княжево, ул. Ива 1А
Тел.: (02) 957-1115 | (02) 957-1080 | (02) 957-1212 | факс: (02) 957-1555
e-mails: utf@dir.bg | utf_reg@utfbg.org | kamelia.slavcheva@gmail.com | www.utfbg.org
Българска капеланска асоциация: Младен Бочуков тел. (089) 989-5964
Документите може да изпращате на посочения адрес или сканирани по е-маил.
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До Декана на Обединения богословски факултет
МОЛБА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
Магистърска програма по капеланство
Лична информация
Име: ______________________________________________________________________
(Трите имена по паспорт)
Дата на раждане: ____________ месторождение:______________
Лична карта № _______________

ЕГН _____________________

гр._________________________ п.к __________ област __________________________
ул. ________________________________ № ______ бл.______ вх.______ ап.________
тел. __________________________ е-маил _______________________________
Възраст ____________________ пол __________ гражданство ___________________
Професия _____________________________ Месторабота _______________________
Семейно положение:

неженен (неомъжена)
женен (омъжена)
разведен (а)
разделени
вдовец (вдовица)
Образование
Завършена степен бакалавър

Име на ВУЗ

Откога докога

Специалност и успех

_________________________________

_________________

____________________

_________________________________

_________________

____________________

_________________________________

_________________

____________________

Владеене на чужди езици
Език

Отлично

Средно

Задоволително

_________________________________

_______

_______

_______

_________________________________

_______

_______

_______

ОБЕДИНЕН БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ
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Молба за кандидатстване
Господин Декан,
Моля документите ми да бъдат приети и да ми бъде разрешено да кандидатствам в
Обединения богословски факултет. Към молбата прилагам:
Диплома за завършено висше образование - оригинал и копие (оригиналът на дипломата се
връща на кандидата след заверка на копието).
Декларирам, че информацията, която съм дал в заявлението за кандидатстване, е пълна и
вярна.
Ако бъда приет(а), се съгласявам да спазвам правилата и изискванията на Студентския
правилник, като осъзнавам, че от всички студенти се очаква да се съобразяват с най-високите
стандарти на християнското поведение и характер във всички дейности по време на
обучението и във всички извънкласни дейности.

Подпис на кандидата: ___________________

Дата: _______________

