Специалност Системи за сигурност*
Образователно-квалификационна степен: Бакалавър
Форма на обучение: редовна
Продължителност на обучението: 4 години (8 семестъра)
Семестриална такса: 1337,13 лева (Пл.об.)
Специалността е предназначена да подготвя кадри с широкопрофилна
квалификация в областта на сектора за сигурност. Адаптивни в динамично променящите
се условия, с теоретични знания, практически умения и компетенции за осъществяване
на самостоятелна професионална работа и работа в екип. Способни да се реализират в
различните системи на сектора за сигурност в условия на силна конкуренция.
Конкурсни изпити и матури, с които
се кандидатства за специалността
По избор:
 тест по история
 матура по история и цивилизация
 тест по бълг. език и литература
 матура по бълг. език и литература

Оценки от дипломата
за средно образование
По избор:
 история и цивилизация
 български език и литература
 свят и личност

Балът за класиране в специалността се образува като сума от:
 утроената оценка от конкурсен изпит или матура;
 оценка от дипломата за средно образование.
Завършилите специалността получават
мениджър по системи за сигурност.

професионална

квалификация

Сред професиите и длъжностите, в които дипломиралите се по специалността
Системи за сигурност могат да реализират своите знания и умения са:
 експерти в управленски и административни звена в структурите на сектора за
сигурност;
 експерти в структурите за защита от бедствия и аварии;
 охранители;
 служители в областните и общински администрации, занимаващи се с въпросите
на управлението на сигурността и на мобилизационните човешки и материални
ресурси;
 специалисти по експертна и информационно аналитична дейност в търговски
дружества и неправителствени организации;
 експерти в структури на ДАНС, ОД на МВР, ГД Охрана на съдебната власт, Служба
Военна полиция и др.
Дипломиралите се по специалността могат да продължат образованието си в
магистърските програми Административнa и организационна сигурност,
Информационна сигурност, Защита на лични данни и класифицирана
информация, Управление на кризи и реагиране при бедствия, както и други магистърски програми на Шуменския университет.

*Обучението в специалността се извършва само срещу заплащане

