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Магистърска програма 
Краезнание 

Специалност Педагогика на обучението по история и география 
Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… 

 
Обучаващо звено: Факултет по хуманитарни науки 
Форма на обучение: редовна, задочна 
Място на обучение: Шумен 
 
Срок на обучение: 

 2 семестъра – за завършили специалност Педагогика на обучението по история и 
география; 

 3 семестъра – за завършили специалност от проф. направление 1.3. Педагогика на 
обучението по... с проф. квалификация „Учител по география“ или „Учител по 
история“ от други проф. направления с проф. квалификация „Учител по география“ 
или „Учител по история“; 

 4 семестъра – за завършили специалност от проф. направление 1.2. Педагогика; от 
проф. направление 1.3. Педагогика на обучението по...; от друго проф. направление 
с проф. квалификация „Учител“; 

 4 семестъра, след професионален бакалавър – за завършили специалност Пе-
дагогика на обучението по история и география. 

 
Семестриална такса и конкурсен изпит: 
 

Описание 
Държавна 
поръчка 

Платено обучение 
чл. 9, ал. 3, т. 6, 
б. „б“ от ЗВО

Платено обучение 
чл. 21, ал. 3 от ЗВО 

Форма на 
обучение

редовно 
обучение 

- 
редовно 
обучение

задочно 
обучение 

Такса 325,00 лв. - 1 120,20 лв. 746,35 лв. 

Конкурсен 
изпит 

събеседване 
по история или 

география 
- - - 

 
Професионална квалификация: Краевед. Учител по история и по география 
 
Магистърската програма има за цел да подготви кадри в областта на краеведската 

дейност със системни научно-методически познания по теория на краезнанието и неговото 
развитие в България.  

 
Завършилите магистърската програма могат да работят като: 

 преподаватели в системата на средното и висшето образование; 
 експерти в национални и регионални библиотеки, отдел „Краезнание“; 
 специалисти в Държавна агенция „Архиви“;  
 изследователи в научни и културни институти; 
 специалисти (уредници, екскурзоводи) в национални и регионални исторически и 

археологически музеи; 
 експерти по културно-историческо наследство в системата на общинската и държавната 

администрация;  
 специалисти в центрове за работа с деца и в центрове за подкрепа за личностно развитие 

на деца.   


