За официална година на основаването на Шуменския университет се приема 1971 г.
Днес в специалностите на петте факултета в гр. Шумен, в Колежа в гр. Добрич и Департамента в
гр. Варна се обучават над 7000 студенти, докторанти и специализанти по 42 бакалавърски, 5
специалности в ОКС професионален бакалавър и над 91 магистърски програми след ОКС бакалавър
и магистър, 52 докторски програми и над 100 курса за продължаващо образование.
Шуменският университет е:
 Един от петте класически университета в България
 Акредитиран с висока оценка на НАОА
 Член на European University Association (EUA), Balkan Universities Association (BUA), Eurasian
Universities Union (EURAS),Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Pushkin
State Russian Language Institute", Партньорска мрежа "Институт Пушкин"
Konstantin Preslavsky University of Shumen was founded in 1971. It has over 7000 students, who study
in 42 Bachelor, 5 Vocational Bachelor and over 91 Master Degree programs after Bachelor and Master
Degree programs, 52 PhD programs and over 100 qualification courses offered by the five faculties within
the University, the College in Dobrich and the Department in Varna.
Shumen University is:
 One of the five classical universities in Bulgaria
 Accredited by the National Evaluation and Accreditation Agency with a high grade
 A member of the European Universities Association (EUA), Balkan Universities Association (BUA),
Eurasian Universities Union (EURAS), Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education
“Pushkin State Russian Language Institute”, Partner Network “Pushkin Institute”

Шуменският университет носи името на Епископ Константин Преславски – един от
найобразованите и най-талантливите преки ученици на Кирил и Методий. Писател и църковен деец,
забележителна фигура в историята на старобългарската духовна култура (IX–X век), избран за
епископ в тогавашната столица на България – Преслав. Освен преводни книги, той създава и
оригинални творби, вдъхновени от новата писменост на славянските народи, за възхвала на
буквеното слово като нов път и възход за всички, докоснaти от неговата светлина.
Shumen University was named after Konstantin Preslavsky who was one of the most well-educated and
talented students of Cyril and Methodius. He was a writer, a religious figure and a prominent person in
the history of Old Bulgarian culture (IX-X century). Konstantin Preslavsky was a bishop in the old
capital of Bulgaria – Preslav. He did not only translate books but also wrote some of his own that were
inspired by the new Slavonic alphabet and by great achievements and discoveries.

Шуменският университет е модерен, научен и образователен център, който осигурява стабилна
професионална подготовка по всяка от своите акредитирани бакалавърски, магистърски и докторски
програми. Учебният процес се осъществява от 370 щатни преподаватели, които имат сериозен
принос в науката и са желани пратньори в разработката на национални и международни научни
проекти и програми. Над 50 са носителите на почетното звание „Доктор хонорис кауза на Шуменския
университет“ – изтъкнати учени и видни общественици от България, Чехия, Русия, Швейцария,
Германия, Англия, Франция, Унгария. Неразделна част от академическата общност са и хилядите
възпитаници на Университета – днес преподаватели във висши училища и учени, учители и
държавни служители, политици и бизнесмени, културни и спортни дейци в страната и извън нейните
предели.
Shumen University is a modern, scientific and educational center that offers professional training in all
accredited Bachelor, Master and Doctoral Degree Programs. The academic staff consists of 370 full-time
lecturers. The academia has contributed significantly to various branches of science and has participated
in a number of international educational and scientific projects. There are over 50 prominent scholarsand
public figures from Bulgaria, Czech Republic, Russia, Switzerland, Germany, England, France and
Hungary, who were awarded with Doctor Honoris Causa Title. The university alumni are an integral part of
the academic community, who are currently working as university lecturers, scientists, teachers,
government officials, politicians, businessmen, and culture and sport leaders in Bulgaria and abroad.

Бакалавърски програми във Факултета
 Английска филология
 Археология
 Българска филология
 Връзки с обществеността
 Журналистика и реклама
 История
 История и география
 Приложна германистика
 Приложна лингвистика английски език и
руски език
 Руска филология и социална работа
 Турска филология с бизнескомуникация
 Теология
Магистърски програми (след
професионален бакалавър) във
Факултета:
 Педагогика на обучението по история и
география
 Краезнание

Магистърски програми (след бакалавър
или магистър) във Факултета:
 Англицистика и масови комуникации
 Археология
 Езиково обслужване на туризма и бизнеса
 История на Югоизточна Европа
 Краезнание
 Културно-историческо наследство и
туризъм
 Лингвистика и масови комуникации
 Лингвистика и превод
 Балканистика
 Пиар – сценични изкуства
 Пиар в публичната администрация
 Редакторство и коректорство
 Семиотика на културата
 Лингвистика и библиотечноинформационни дейности
 Фотография и реклама

Докторски програми
 Българска литература
 Български език
 Германски езици
 Общо и сравнително
езикознание
 История и теория на литературата
 Литература на народите на Европа,
Америка, Азия и Австралия (Немска
литература)
 Методика на обучението по история
 Методика на обучението по български език
 Методика на обучението по литература
 Методика на обучението по чужд език
(руски език)
 Руска литература
 Славянски езици (Руски език)
 Тюркски език (Турски език)
 История на България
 Археология
 Нова и най-нова обща история
 Журналистика

КАТЕДРИ във Факултета по хуманитарни
науки
• Английска филология
• Български език
• История, археология и теология
• История и теория на литературата
• Журналистика и масови комуникации
• Методика
• Немска филология и чуждоезиковообучение
• Руски език
• Турски език и литература
Изследователски центрове
• Научен център “Преславска книжовна
школа”
• Научен център по византинистика
• Научен център по военна история и
археология
• Научен център по русистика
• Научен център за православна култура и
изкуства “Свети Архангел Михаил”
• Научен център за туркологични
изследвания и интеркултурни комуникации
• Медиен център
• Лаборатория по приложна лингвистика
• Научен център по археометрия

http://shu.bg/faculties/fhn

Бакалавърски програми във Факултета
 Икономика
 Бизнес информатика
 Компютърна информатика
 Компютърни информационни
технологии
 Математика и информатика
 Бизнес математика
Магистърски програми (след
професионален бакалавър) във
Факултета
 Софтуерни технологии
Докторски програми във Факултета
 Методика на обучението по математика и
информатика
 Алгебра и теория на числата
 Математически анализ
 Геометрия и топология
 Диференциални уравнения
 Изчислителна математика
 Информатика

Магистърски програми (след
бакалавър или магистър)
 Управление на проекти и програми
 Икономика и управление на бизнеса
 Корпоративни финанси и счетоводство
 Анализ
 Мултимедийни технологии
 Педагогика на обучението по
o математика и информатика
o математика
o информатика и информационни
технологии
 Алгебра
 Софтуерно инженерство
 Стопанска математика
 Статистика и иконометрия

КАТЕДРИ във Факултета по математика и информатика
 Алгебра и геометрия
 Икономика и математическо моделиране
 Компютърна информатика
 Компютърни системи и технологии
 Математически анализ

http://shu.bg/faculties/fmi

Бакалавърски програми във Факултета
 Астрономия и метеорология
 Екология и опазване на околната среда
 Медицинска химия
 Биология и химия
 География и биология
 Растителна защита
 Туризъм
 География и регионална политика
Магистърски програми (след
професионален бакалавър) във
Факултета
 Растителна защита
Докторски програми във Факултета
 Органична химия
 Методика на обучението по география
 Методика на обучението по опазване на
околната среда
 Екология и опазване на околната среда
 Астрофизика

Магистърски програми (след бакалавър
или магистър) във Факултета
 Астрофизика
 Екологични биотехнологии и контрол на
храните
 Екологична химия
 Медицинка химия
 Медицинка физика
 Метеорология
 Органична химия
 Растителна защита
 Методология на обучението по химия и
опазване на околната среда
 Дидактика на биологията и здравното
образование
 География и интерактивно образование
 Приложна география и географски
информационни системи
 Регионално развитие и туризъм
 Екология на микроорганизмите,
биотехнологии, пречистване и контрол
 Биотероризъм и безопасни храни
 Екология на лечебните растения
 Управление и опазване на екосистемите

 Химични аспекти в растителната защита
Катедри във Факултета по природни
науки
 Растителна защита, ботаника и зоология
 Биология
 География, регионално развитие и
туризъм
 Физика и астрономия

 Химия
Изследователски центрове
 Астрономически център
 Център за работа с изявени ученици

http://shu.bg/faculties/fpn

Бакалавърски програми във Факултета
 Начална и училищна педагогика и чужд
език (английски език)
 Педагогика
 Педагогика на обучението по
o техника и технологии
o музика
o изобразително изкуство
o физическо възпитание
 Предучилищна педагогика
 Предучилищна и начална училищна
педагогика
 Социални дейности
 Социална педагогика
 Специална педагогика
Магистърски програми (след
професионален бакалавър) във
Факултета
 Иновации в началното образование
 Иновации в предучилищното образование
и началното образование
 Иновации в предучилищното образование

Докторски програми във Факултета
 Теория на възпитанието и дидактика
 Предучилищна педагогика
 Социална педагогика
 Специална педагогика
 Управление на образованието
 История на педагогиката и българското
образование
 Организация и управление извън сферата
на материалното производство (Социални
дейности)
 Методика на обучението по музика
 Методика на обучението по изобразително
изкуство
 Методика на обучението по физическо
възпитание и спорт
 Методика на обучението по техника и
технологии

Магистърски програми (след бакалавър
и магистър) във Факултета
 Гражданско и интеркултурно образование
 Диагностика и корекция на комуникативни
нарушения
 Иновации в предучилищното и началното
образование
 Иновации в началното образование
 Иновации в предучилищното образование
 Иновации в технологичното обучение и
предприемачество
 Компетенции и умения при бедствия и
аварии
 Логопедия
 Ресурсен учител
 Музикална педагогика
 Начална училищна педагогика и
информационни технологии
 Педагогическо консултиране в училище
 Педагогика на обучението по визуални
изкуства – Графика и графична комуникация
 Педагогика на обучението по визуални
изкуства – Живопис
 Педагогика на обучението по визуални
изкуства – Дизайн
 Педагогика на обучението по визуални
изкуства – Графичен дизайн
 Педагогическа превенция на
престъпността и пробационна практика

 Педагогическа рехабилитация на
умствената изостаналост
 Регулиране и контрол в системата на
социалните дейности
 Социално консултиране
 Социално прогнозиране
 Управление на образованието
 Училищна педагогика
 Физическо възпитание и спорт в училище
КАТЕДРИ в Педагогически факултет
 Педагогика и управление на
образованието
 Музикална естетика, музикално
възпитание и изпълнителство
 Визуални изкуства, теория и методика
 Социална работа
 Социална педагогика
 Специална педагогика
 Теория и методика на физическото
възпитание и спорт
 Технологично обучение, професионално
образование и предучилищна и начална
училищна педагогика

http://shu.bg/faculties/pf

Бакалавърски програми във Факултета
 Геодезия (магистър след средно
образование)
 Инженерна логистика
 Комуникационни и информационни
системи
 Компютърни технологии за автоматизация
на производството
 Системи за сигурност
Магистърски програми (след
професионален бакалавър) във
Факултета
 Инженерна логистика
 Комуникационни и информационни
системи
 Радиолокация и радионавигация
 Радиокомуникационна техника и
технологии
 Сигналноохранителни системи и
технологии
 Компютърни технологии за автоматизация
на производството

Магистърски програми (след бакалавър
или магистър) във Факултета
 Административна и организационна
сигурност
 Геометрия
 Инженерна логистика
 Комуникационни и информационни
системи
 Радиолокация и радионавигация
 Радиокомуникационна техника и
технологии
 Сигнално-охранителни системи и
технологии
 Информационна сигурност
 Защита на личните данни и
класифицирана информация
 Компютърни технологии за автоматизация
на производството
 Управление на кризи и реагиране при
бедствия

Докторски програми във Факултета
 Организационна сигурност
 Корпоративна сигурност
 Административна сигурност
 Радиолокация и радионавигация
 Комуникационни мрежи и системи
 Автоматизирани системи за обработка на
информацията и управление
 Приложение на принципите и методите
на кибернетиката в различните области на
науката
 Обща висша и приложна геодезия
 Земеустройство (вкл. Кадастър и оценка
на недвижими имоти)
 Картография (вкл. Тематично географско
картографиране)
 Фотограметрия и дистанционни методи

КАТЕДРИ във Факултета по технически
науки
 Геодезия
 Инженерна логистика
 Управление на системите за сигурност
 Комуникационна и компютърна техника

http://shu.bg/faculties/ftn

http://k-dobrich.shu.bg/

В Колеж – Добрич се обучават студенти в образователно-квалификационна степен
професионален бакалавър в три професионални направления по пет актуални за българското
висше образование специалности:
 Информатика и информационни технологии
 Начална училищна педагогика и информационни технологии
 Начална училищна педагогика и чужд език
 Предучилищна педагогика и чужд език
 Растителна защита
Катедри
 Информатика и математика
 Начална и предучилищна педагогика
 Растениевъдство и растителна защита
The College trains students inProfessional Bachelor Qualification Degree. The College offers
education in five majors:
 Informatics and Information Technologies
 Primary School Education and Information Technologies
 Primary School Education and Foreign Language Teaching
 Preschool Education and Foreign Language Teaching
 Plant Protection
Departments:
 Informatics and Mathematics
 Primary School and Preschool Education
 Plant-growing and Plant Protection

http://dikpo.shu.bg/

Катедра „Науки за образованието“
Основни дейности
 Организира и провежда форуми за:
o повишаване на квалификацията на педагогически специалности
o следдипломно обучение и продължаващо образование
o придобиване на допълнителна професионална квалификация
 Присъжда професионално-квалификационни степени на педагогически кадри, съгласно
нормативни документи на МОН
Main Activities
 The Department organizes trainings that allow teachers to improve their qualification. It offers
Lifelong Learning services and opportunities of acquiring additional professional qualifications
 The Department is authorized to award teachers professional and qualification degrees in accordance
with the regulation of the Ministry of Education and Science

Студентският съвет е в центъра на студентското самоуправление. Студентите имат възможност не
само да се образоват в избраното от тях направление, но и да се включват в разнообразни
начинания и програми, които им дават възможност да се изявят според предпочитанията и
способностите си в областта на науките, художественото творчество и спорта.
Творчески състав, отбори и проекти
 Академически хор
 Вокален квартет за народно пеене АБАГАР
 Университетски отбор по хандбал, волейбол, футбол, лека атлетика, тенис на маса
 Национален студентски литературен конкурс „Боян Пенев“
The Students Union is a self-management body and students representative. Students get their
respective education as well as the opportunities to participate in varousprogrammes and internships in
different areas of science, creative work and sports that allow them to demonstrate their skills and
competences.
Vocal Ensambles, Sport and Art Projects
 Academic Choir
 ABAGAR Folk Vocal Quartet
 University Teams in Handball, Volleyball, Football, Athletics, Table Tennis
 BoyanPenev National Student’s Literature Competition

Студентска канцелария
http://shu.bg/administracia/sk

Система за натрупване на кредити
http://shu.bg/sites/default/files/rektorat/pravilnici/sistema-za-krediti-2008.pdf

Всеки студент може да следи студентското си положение
в ЕЛЕКТРОННАТА СИСТЕМА от сайта на Университета.
http://shu.bg/students/

Център за кариерно развитие
http://career.shu.bg/

+359 54 830 495
+359 54 832 106

email: ksk@shu.bg

http://shu.bg/priem

Шуменският университет разполага с много добра база за учебни и научни работи и
висококвалифициран академически състав.
 Приема студенти чрез конкурсни изпити за съответните специалности
 Признава като входящи всички държавни зрелостни изпити
 Издава легитимна диплома и Европейско приложение към нея
 Предлага едновременно обучение по две специалности
 Предоставя 4 студентски общежития с над 1000 легла, спортни игрища, плувен басейн, фитнес
зала, заведения за отдих и развлечение
 Осигурява възможност за получаване на стипендии
 Регламентира облекчен режим при посещение на учебните занятия за работещите студенти
Shumen University offers modern facilities and has at its disposal many laboratories, educational and
scientific centers where the highly qualified academic staff conducts fundamental and applied research
and creative work.
 The University enrolls applicants after admission tests
 Results from final high-school state exams are also accepted for entry exams
 The University awards a legitimate diploma and European Diploma Supplement
 The University offers opportunities for students to study another specialty along with their major
course of study
 The University is comprises 4 students’ halls of residence with more than 1000 beds, playgrounds, a
swimming pool, a fitness center and places for recreation
 The University provides scholarships for students

http://shu.bg/administracia/centar-za-mejdunarodno-satrudnichestvo-i-proekti/
+359 54 830 495
+359 54 832 101

http://erasmus.shu.bg/

email: int.rel@shu.bg

Центърът за международно сътрудничество подпомага процеса на интернационализацията в
Шуменския университет в съответствие с добрите практики и най-новите тенденции в Европа.
Основни дейности
 Сътрудничество с образователни изследователски институции от и извън Европейския съюз
 Административно подпомагане и координация на преподавателската и студентска мобилности
 Координиране на различни международни програми и практики: Еразъм, Леонардо, CEEPUS, 7
рамкови програми и др.
 Прием на чуждестранни граждани за обучение в Шуменския университет
International Relation Center promotes the process of internationalization of Shumen University in
accordance with the tendencies and good practices in Europe.
Main Activities
 Bilateral cooperation with education and research institution from and outside the European Union
 Administrative assistance and coordination of incoming and outgoing teachers’ and students’ mobility
 Coordination of different international programs and practices: Erasmus, CEEPUS, Framework 7, etc.
 International students’ admissions

НАШИТЕ ПРАЗНИЦИ
21 май – Патронен празник на Шуменския университет
24 май – Ден на българската просвета и култура
м. септември – Тържествено откриване на учебната година и церемония по приемане на
първокурсниците в академическата общност
1 ноември – Ден на народните будители
8 декември – Празник на студентите

ПОЧЕТНИ ЗВАНИЯ
http://shu.bg/za-nas/honoris

 Почетен член на академическата общност на Шуменския университет
 Почетен професор на Шуменския университет
 Доктор хонорис кауза на Шуменския университет
Над 50 са носителите на това най-високо академическо почетно звание – изтъкнати учени и видни
общественици от България, Чехия, Русия, Швейцария, Германия, Англия, Франция, Унгария.

УНИВЕРСИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА
http://shu.bg/library

Структурни компоненти
 Централна университетска библиотека – гр. Шумен, Учебен корпус № 3
 Педагогическа и чуждоезикова библиотека – гр. Шумен, Учебен корпус № 2
 Библиотека на Департамента на Шуменския университет в гр. Варна
 Библиотека на Колежа на Шуменския университет в гр. Добрич
Общият библиотечен фонд съдържа 280 529 библиотечни единици, в т.ч. 29 877 тома периодични
издания.
Основни дейности
 Обща мрежа за цялата библиотечна инфраструктура
 Електронен каталог, електронни бюлетини, уеб справочник, дигитално представени
библиотечни единици (Библиотеката разполага с обособен фонд „Старопечатни книги“ с около 600
тома, който е дигитално представен в Интернет – пространството)
 Лицензиран достъп до информационни бази данни: ISIWebofKnowledge, ScienceDirect, Scopus,
Ebsco.

УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО
http://izdatelstvo.shu.bg/

Регистрирано в Националната ISBN агенция (книжен номер 577/1993 г.) Разполага със собствена
печатна база.

Основни дейности
 Книгоиздаване (учебници, учебни помагала,
сборници от научни конференции, монографии,
автореферати, правилници, справочници)
 Книгоразпространение (в т.ч. екземпляри от всяко
издадено заглавие се изпраща в Университетската
библиотека, Регионалната библиотека „Стилиян
Чилингиров“ – гр. Шумен и Народната библиотека
„Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. София

