АМТИИ предлага магистърски програми за мениджмънт в
сферата на изкуството:
-Магистратура „Артмениджмънт“ в АМТИИ е със срок на обучение 2
семестъра и квалификационна степен „Магистър по Артмениджмънт“. През
учебната 2018/2019 г. държавно акредитираната специалност ще обучава
студенти за 15-та поредна година. Изучават се дисциплини като "Маркетинг и
творческа дейност", "Културни индустрии и предприемачества", "Разработване и
управление на проекти", "Комуникации, изкуство и медии", "PR", „Кризисен PR“
и др. Организират се практикуми в националните медии и срещи с мениджъри на
водещи културни институции. Сред завършилите „Артмениджмънт“ са директори
на държавни и общински драматични и куклени театри, опери, национални
фестивали, читалища. Документи до 28.09. могат да подават бакалаври и магистри
от всички професионални направления. Обучението е редовно и задочно в
съботните и неделните дни. Информация: 032/ 601 445, учебен отдел на АМТИИ.
-Магистратура „PR на арторганизации“ e единствената по рода си
магистратура във висшите учебни заведения по изкуствата в България.
Специалността е държавно акредитирана по изискванията на Закона за висшето
образование и през учебната 2018/2019 г. в нея ще се обучават студенти за 8-ма
поредна година. Изключително подходяща за динамични и инициативни хора с
интереси към изкуството и неговото медийно представяне. Изучават се
дисциплини като: "Медии и PR", "Кризисен PR", "Реклама", "Медийно
представяне на изкуството", "Артмениджмънт", „Продуцентство“ и др.
Организират се практикуми в БНТ и БНР и срещи с мениджъри на водещи
културни институции. Преподавателите са хабилитирани специалисти и водещи
медийни експерти. Успешно завършилите получават мениджърска диплома с
квалификация „Магистър по PR на арторганизации“. Нашите възпитаници са
мениджъри по PR и реклама в българските театри и опери, медийни консултанти
в изкуството и деловия сектор, експерти в държавни и общински институции,
автори на собствени проекти. Обучението е редовно и задочно в продължение на
2 семестъра в съботните и неделните дни. До 28 септември документи могат да
подават бакалаври и магистри от всички професионални направления.
Информация на 032/ 601 445 - учебен отдел на АМТИИ.
-Магистратура „Аниматор изкуство в туризма“ е със срок на обучение
2 семестъра и квалификационна степен „Магистър Аниматор изкуство в туризма“.
През учебната 2017/2018 г. магистратурата ще обучава студенти за втора година.
Високата квалификация дава възможности за работа в сферата на развлекателната
индустрия в големи хотелски вериги, професионално управление на дейностите

за работа с български и чуждестранни гости в сферата на летния и зимния,
културния, деловия и др. видове туризъм.
В трите магистърски програми могат да подават документи кандидати с
бакалавърска и магистърска степен от всички професионални направления,
проявяващи интерес към управлението на институциите, свързани с изкуството.
Обучението се осъществява в държавно висше учебно заведение с
изключително висока оценка на държавна акредитация и от изявени
хабилитирани преподаватели в областта на управлението на организации от
сферата на изкуството.
Документи се приемат до 28 септември 2018 г. Повече информация-на
телефон 032/ 601 445 - учебен отдел на АМТИИ.

