Специалност Туризъм
Образователно-квалификационна степен: Бакалавър
Форма на обучение: редовна
Продължителност на обучението: 4 години (8 семестъра)
Семестриална такса: 700,15 лева (Пл.об.)
Студентите в тази специалност получават фундаментална, общотеоретична и общопрофесионална подготовка, която осигурява интегративни знания в сферата на туризма.
Обучението в нея съдейства за подготовка на специалисти по туризъм с широк профил, които да
отговорят на съвременните предизвикателства на туристическия бранш. Възможностите, които се
предоставят на студентите за реализиране на практическата подготовка допринасят за формиране на
бъдещи професионални компетентности. Обучението на новоприетите студенти се провежда в гр.
Шумен.
Конкурсни изпити и матури, с които
се кандидатства за специалността
По избор:
 тест по география
 тест по икономика
 матура по география и икономика
 тест по чужд език (английски, немски, руски)
 матура по чужд език
 тест по бълг. език и литература
 матура по бълг. език и литература
 тест по химия
 матура по химия и опазване на околната
среда
 тест по физика
 матура по физика и астрономия
 тест по биология
 матура по биология и здравно образование
 тест по история
 матура по история и цивилизация

Оценки от дипломата
за средно образование
По избор:
 география и икономика
 чужд език

Балът за класиране в специалността се образува като сума от:
 утроената оценка от конкурсен изпит или матура;
 оценката от дипломата за средно образование.
Завършилите специалността получават професионална квалификация хотелиер,
ресторантьор, туроператор и турагент, екскурзовод, туристически маркетолог.
Сред професиите и длъжностите, в които дипломиралите се по специалността Туризъм
могат да реализират своите знания и умения са:
 ръководни или изпълнителски кадри на дейности в хотели, хотелски комплекси, ресторанти,
курортни учреждения, увеселителни заведения, панорамни и други туристически обекти;
 специалисти в национални, международни и местни туристически организации;
 специалисти по туризъм в държавната и общинска администрация;
 организатори и ръководители в туроператорски, турагентски и транспортни предприятия;
Дипломиралите се по специалността могат да продължат образованието си в магистърските
програми Регионално развитие и туризъм, Културно-историческо наследство и туризъм,
както и в други магистърски програми на Шуменския университет.



Обучението в специалността се извършва само срещу заплащане

