Специалност Специална педагогика
Образователно-квалификационна степен: Бакалавър
Форма на обучение: редовна
Продължителност на обучението: 4 години (8 семестъра)
Обучението в тази специалност има за цел да подготви педагози с
широкопрофилна, фундаментална квалификация на професионалисти с научни
знания, умения и компетентности за осъществяване на диагностична, корекционноразвиваща, терапевтична, консултантска и други специализирани дейности в
рамките на общообразователна и специална среда.
Конкурсни изпити и ДЗИ, с които
се кандидатства за специалността

Оценки от дипломата
за средно образование

По избор:
• тест по гражданско образование
• ДЗИ по философия
• тест по бълг. език и литература
• ДЗИ по бълг. език и литература.

По избор:
• български език и литература;
• история и цивилизация.

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
специален педагог, ресурсен учител, учител в специално училище.
Сред професиите и длъжностите, в които дипломиралите се по
специалността Специална педагогика могат да реализират своите знания и
умения, са:
• ресурсни учители в детски градини и училища, центрове за подкрепа
за личностно развитие, регионални центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование и центрове за специална образователна подкрепа;
• учители и възпитатели в специални детски градини, специални
училища и специализирани институции за деца и лица с увреждания;
• специални педагози в дневни центрове за деца /лица/ с увреждания
и други специализирани институции;
• експерти в екипи за подкрепа за личностното развитие и насочване
на деца със специални образователни потребности за интегрирано обучение и
приобщаващо образование;
• експерти към регионалните управления по образование по
въпросите, свързани с приобщаващото образование;
• директори на специални детски градини и училища, дневни центрове
за деца и лица с увреждания, центрове за подкрепа за личностно развитие и
центрове за специална образователна подкрепа и други специализирани
институции за деца и лица с увреждания.
Дипломиралите се по специалността могат да продължат
образованието си в магистърските програми Ресурсен учител, Логопедия,
както и в други магистърски програми на Шуменския университет.
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