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Мюсюлманският духовен университет - София, на основата на досегашните 

постижения и традиции на Висшия ислямски институт - София, чийто наследник се явява 

по право и по традиция, на активното международно сътрудничество, тясното 

партньорство с държавните институции и институциите на мюсюлманското 

вероизповедание в Република България, интензивната научно-изследователска и 

художествено-творческа дейност: 

 Участва в световните образователни, научно-изследователски и 

художествено-творчески процеси като международно призната образователна и 

изследователска институция и служи на националните, регионалните и на местните 

обществени интереси; 

 Подготвя за задоволяване на обществените потребности и в частност на 

потребностите на мюсюлманската общност в Република България, за нуждите на 

собственото си развитие, пазарно ориентирани и силно обществено ангажирани 

висококвалифицирани специалисти с висше образование, които са в състояние да 

генерират прогрес в развитието на своята професионална област и съобразно 

образователно-квалификационната си степен да се адаптират гъвкаво към социалния и 

културния живот в България, Европейския съюз и различни страни по света; 

 Работи системно върху създаването, усъвършенстването и утвърждаването 

на научно-преподавателски кадри, като системно и последователно развива собствена 

школа в областта на религията и теологията; 

 Осигурява международен характер на висшето образование като средство за 

постигане и поддържане на високо качество;  

 Осигурява разширяване, трансфер и приложение на знания и умения в полза 

на всички обществени слоеве и прослойки; 

 Осигурява в единство образователна, научно-изследователска и 

художествено-творческата дейност, като предоставя иновативно и гъвкаво обучение на 

най-високо академично равнище и подходяща академична среда за реализация на 

студенти, докторанти и специализанти от всички възрасти и произход;  

 Съобразява се с индивидуалните възможности и желания на своите 

студенти, докторанти и специализанти и ги подготвя за професионална реализация в 

пазарната среда на променящия се свят; 

 Развива личностните качества на студентите, докторантите и 

специализантите с оглед достигане до максимума на техния интелектуален потенциал; 

 Насърчава студентската инициативност, създаване на навици за 

самостоятелно учене, придобиване на ключови компетентности, и общоприложими 

знания и умения; 

 Подпомага своя академичния състав за международно признаване на 

постижения в образователната, научно-изследователската и художествено-творческата 

дейност; 

 Поддържа и усъвършенства материално-техническата си база като условие 

за съвременно, качествено и ефективно образование и научни изследвания, за достигане 

на високо качество на живота и пълноценен отдих; 
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 Работи като национален образователен, научен и културен център, който 

развива иновационно мислене и практика. 

 

Мисията на Мюсюлманският духовен университет - София е да бъде отворена, 

гъвкава, предприемчива и обществено отговорна духовна образователна 

институция, която непрекъснато разширява достъпа до обучение за всеки нуждаещ 

се от знания и умения, индивидуализира учебния процес, така че той да отговаря на 

потребностите и очакванията на всеки обучаем, работи за обогатяване на опита и за 

разширяване на компетентността на преподавателите, повишава непрекъснато 

качеството на обучение, за да подготвя успешно специалисти с висше образование в 

областта на хуманитарните науки и качества за адекватна реализация, творческа 

дейност и развитие в динамична и непрекъснато променяща и глобализираща се 

среда, с което осигурява ефективно тяхната социална и трудова реализация. 


