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Магистърска програма 
Дидактика на биологията и здравното образование 

Специалност Педагогика на обучението по биология и химия 
Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… 

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

 2 семестъра – за завършили специалност от проф. направление 1.3. Педагогика на 
обучението по… с проф. квалификация „Учител по биология“; от проф. направление 
4.3. Биологически науки с проф. квалификация „Учител“; от други проф. направления 
с проф. квалификация „Учител по биология“; от професионално направление 6. 2. 
Растителна защита с проф. квалификация „Учител по биология“ 

 4 семестъра – от проф. направление 4.3. Биологически науки без проф. квалификация 
„Учител“. От професионално направление 6. 2. Растителна защита (без 
професионална квалификация „Учител”; 

 4 семестъра – от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… с 
професионална квалификация, различна от „Учител по биология”;  

от други професионални направления с професионална квалификация „Учител 
 

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 

тест по 
биология 

- - - 

 
Професионална квалификация: Учител по биология 
Магистърската програма има за цел да подготви висококвалифицирани специалисти 

със задълбочена научна теоретико-практическа подготовка на основата на интеграция на 
знания от различни области на науката – природни науки и в частност биология, психолого-
педагогически и методически науки с акцент върху здравно-екологичната проблематика в 
процеса на обучение по предметите „Човекът и природата“ и „Биология и здравно 
образование“. 

Завършилите магистърската програма могат да работят като: 
 учители по биология и здравно образование и по човекът и природата в средните 

училища; 
 възпитатели във всички учебни заведения; 
 консултанти в професионални центрове за кариерно развитие; 
 експерти в РУО на МОН, общински и областни структури, институции и звена за подготовка, 

контрол и управление на кадри, свързани с образованието; 
 експерти и/или консултанти в неправителствени образователни организации, структури, 

центрове; 
 преподаватели във висши училища; 
 научни работници в научни институти.  


