Специалност Педагогика на обучението по география и
биология
Образователно-квалификационна степен: Бакалавър
Форма на обучение: редовна
Продължителност на обучението: 4 години (8 семестъра)
В тази специалност студентите получават широкообхватни знания за специфичните особености на природната среда, общественото развитие, растителния и животински свят. Специалността дава възможност за придобиването на широка интердисциплинарна подготовка, като съчетава знания за геосферите на Земята, обществените процеси
и развитието на живите организми, включително тяхното устройство, начин на функциониране, растеж, разпространение ,произход, таксономия и връзките между тях и неживата природа.
Конкурсни изпити и ДЗИ, с които
се кандидатства за специалността

Оценки от дипломата
за средно образование

По избор:
По избор:
• тест по география;
• география и икономика
• ДЗИ по география и икономика;
• биология и здравно образование.
• тест по биология;
• ДЗИ по биология и здравно образование;
• тест по химия;
• ДЗИ по химия и опазване на околната среда;
• тест по физика;
• ДЗИ по физика и астрономия;
• тест по бълг. език и литература;
• ДЗИ по бълг. език и литература;
• състезание по биология;
• състезание по география;
• състезание по физика;
• състезание по химия.
Балът за класиране в специалността се образува като сума от утроената оценка
от конкурсен изпит или ДЗИ и оценката от дипломата за средно образование.
Завършилите специалността получават професионална квалификация учител
по география и икономика и учител по биология.
Сред професиите и длъжностите, в които дипломиралите се по специалността
География и биология могат да реализират своите знания и умения са:
• учители по човекът и природата, по биология и здравно образование и по
география и икономика в средните училища;
• възпитатели във всички училищни степени;
• експерти в регионалните педагогически центрове и регионалните управления
на образованието;
• научни работници и специалисти в институти, лаборатории и фирми;
• преподаватели във висши училища.
Дипломиралите се по специалността бакалаври могат да продължат образованието си в магистърските програми География и интерактивно образование, Приложна география и географски информационни системи, Регионално развитие и
туризъм, както и в други магистърски програми на Шуменския университет.
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