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КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА 

НА МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА АРХЕОЛОГИЯ 

 

 

Област на висше образование: 2. Хуманитарни науки 

Професионално направление: 2.2. История и археология 

Образователно квалификационна степен: магистър 

Професионална квалификация: археолог 

 

 

Квалификационната характеристика на завършилите магистърска програма 

Археология с образователно-квалификационна степен „магистър“, придобили висше 

образование в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, както и 

учебният план, осигуряващ тяхната подготовка, са съобразени с Наредба за държавните 

изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационните 

степени "бакалавър", "магистър" и "специалист", Наредбите за държавните изисквания 

за придобиване на висше образование по специалности, Наредба за държавните 

изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител“, Наредба № 15 от 

22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и 

другите педагогически специалисти, Национална квалификационна рамка на Република 

България, Национална класификация на професиите и длъжностите, Постановление № 

125 от 24.06.2002 г. за утвърждаване Класификатор на областите на висше образование 

и професионалните направления. 

 

І. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА СПЕЦИАЛНОСТТА 

Магистърска програма Археология за образователно-квалификационната степен 

“магистър” и професионална квалификация “археолог” има за цел да подготвя кадри 
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със специализирана, профилираща компетенция в сферата на археологическата наука. 

Учебният план включва предимно специализирани учебни дисциплини, които имат за 

цел да разширят придобитите знания в предходната степен “бакалавър”. Акцент се 

поставя на практическата подготовка на студентите, с цел по-бързата и по-лесната им 

професионална реализация в условията на променяща се обществено-икономическа 

обстановка.   

 

Допълнителни цели 

Изграждане на специалисти, подготвени за работа в интеркултурна среда, 

мотивирани за непрекъснато развитие и самоусъвършенстване.  

 

Задачи 

1. Овладяване на специализирани, профилиращи теоретични знания и 

практически умения в областта на археологията и помощните археологически 

дисциплини; 

2. Осигуряване на образователна мобилност и международна сравнимост на 

получените знания и придобитите способности; 

3. Изграждане на професионално-личностни качества и способности и на желание 

за самоусъвършенстване, самообразоване и продължаващо обучение; 

4. Изграждане на оптимална образователна среда, стимулираща професионално 

общуване на високо ниво и даваща възможност за творческа изява; 

5. Осигуряване на възможност за включване на студентите в научна дейност и 

научно ръководство на тяхната изследователска активност;  

6. Осигуряване на възможност за междууниверситетска и международна 

мобилност; 

7. Съвременно информационно осигуряване на учебния процес.  

 

ІІ. КВАЛИФИКАЦИОНЕН СТАНДАРТ 

Обучението на бъдещия археолог е насочено към формиране на интелектуално-

познавателна, мотивационно-ценностнa, педагого-комуникативна и действено-

практическа компетентност.  

 Обучението в магистърска програма Археология осигурява:  
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- задълбочена научно-теоретична, специализирана и практическа подготовка в 

областта на археологията и помощните археологически дисциплини;  

- условия за придобиване на умения за адаптивност в съответствие с изменящите 

се условия при реализацията на бъдещите специалисти;  

- придобиване на умения за самостоятелна професионална работа и за работа в 

екип;  

- условия за образователна мобилност и международна сравнимост на получените 

знания и придобитите способности.  

От обучаваните в магистърската степен се изисква:  

- да показват добра осведоменост за основните проблеми през отделните епохи, 

както и за възможните методи за тяхното изследване; 

- да умеят да прилагат получените теоретични знания в практиката на 

археологическите изследвания;  

- да притежават висока археологическа култура и нормативно издържани 

комуникативни умения и навици, приспособими към спецификата на общуването в 

различни социални сфери;  

- да притежават умения за публична речева изява в писмен и устен вид. 

  

 

ІІІ. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ 

Студентите от магистърска програма Археология, покрили изискванията на учебния 

план и положили успешно държавния изпит, получават професионална квалификация 

археолог. Те имат възможност да се реализират редица обществени сфери като: 

1. Изследователи в научни и културни институти; 

2. Проучватели по време на теренни археологически проучвания, съгласно чл. 150, 

ал. 1 от Закона за културното наследство; 

3. Специалисти (уредници, екскурзоводи) в национални и регионални 

исторически и археологически музеи; 

4. Регионални инспектори на Главна дирекция „Инспекторат за опазване на 

културното наследство” към Министерство на културата; 

Магистрите, придобили педагогическа правоспособност „Учител“, могат да 

работят като преподаватели по история и цивилизация в средните общообразователни 
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български училища в страната и в чужбина, като административни ръководители и 

експерти в сферата на образованието. 

ІV. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-

КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „МАГИСТЪР“, МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА 

АРХЕОЛОГИЯ 

Срок на обучение: 

Образователно-квалификационна степен „магистър” на магистърска програма  

Археология се придобива с 1-годишен курс на обучение (2 семестъра) за специалисти и 

1,5-годишен курс на обучение (3 семестъра) за неспециалисти, с натрупване на общо 60 

или 90 кредита, според утвърдения учебен план. 

Форма на обучение: редовна, задочна.  

Дипломиране: 

Осъществява се в два варианта: 

1. Писмен държавен изпит по археология; 

2. Защита на дипломна работа.  

 

V. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ 

• Да продължи образованието си в ОНС „доктор“; 

• Да участва в различни форми на продължаващо образование, образование 

през целия живот. 

 


