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Квалификационната характеристика на магистърска програма Културно- 

историческо наследство и туризъм, е съобразена със Закона за висшето образование, 

Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование в 

образователно-квалификационна степен “магистър”, 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. 

 

 

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА МАГИСТЪРСКАТА ПРОГРАМА 

 

Учебният план на магистърската програма Културно-историческо наследство и 

туризъм (Археология) включва предимно специализирани учебни дисциплини, които 

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

се поставя върху теоретичната подготовка на студентите по дисциплини, свързани с 

културно-историческото наследство на българските земи от най-дълбока древност до 

съвременността, както и с практическата подготовка на студентите, с цел по-бързата и по-

лесната им професионална реализация в условията на променяща се обществено-

икономическа обстановка. 



Квалификационна характеристика на 

магистърска програма Културно-историческо 

наследство и туризъм, специалност 

Археология, ОКС-магистър 

Издание 1 Редакция 1 12.09.2022 г. 

 

Стр. 2 от 3 

 

 

Образователно-квалификационната степен “магистър” се придобива в рамките на 

1 (2 семестъра) учебна година за специалистите и на 1,5 учебни години (3 семестъра) за 

неспециалистите, при редовна или задочна форма на обучение. Обучението завършва със 

защита на дипломна работа. Дипломиралите се получават образователно-

квалификационна степен “магистър” и квалификация “археолог, експерт по културно-

историческо наследство и туризъм”. 

 

 

 

II. КВАЛИФИКАЦИОНЕН СТАНДАРТ – знания, умения и компетенции на 

завършилите студенти в ОКС-магистър 

 

Обучението в магистърската програма Културно-историческо наследство и 

туризъм осигурява: 

- задълбочена научно-теоретична, специализирана и практическа подготовка в  

областта на културно-историческото наследство и туризъм; 

- 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 международна сравнимост на получените знания и придобитите 

способности. 

 

От обучаваните в магистърската програма се изисква: 

- да притежават задълбочена научно-теоретична и специализирана подготовка в 

областта на културно-историческото наследство и туризъм; 

- да показват добра осведоменост за основните проблеми по културно-историческото 

наследство, както и за възможните методи за тяхното изследване; 

- да имат висока обща култура в сферата на културно-историческото наследство  и 

туризма; 

- да притежават компетентност за самостоятелна изследователска работа и за работа в 

екип. 

 

 

III. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ 

 

Студентите от магистърска програма Културно-историческо наследство и 

туризъм (Архология), покрили изискванията на учебния план и положили успешно 

държавния изпит, получават професионална квалификация археолог, експерт по 

културно-историческо наследство и туризъм. Те имат възможност да продължат 

висшето си образование с докторантура, която открива възможности за реализация като 

научни работници, консултанти и експерти по въпроси, свързани с културно-

историческото наследство на България в държавни и неправителствени организации, 

управление на проекти, свързани с културно-историческото наследство и туризъм в 

България и организатор и експерт по екскурзоводска дейност. Освен това като 

специалисти с висша квалификация те могат да се реализират и в различни държавни 

учреждения и институции, изискващи познания в областта на хуманитаристиката. 
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IV. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-

КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „МАГИСТЪР“, МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА 

КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО И ТУРИЗЪМ 

 

ДИПЛОМИРАНЕ – осъществява се в два варианта: 

Първи вариант 1. Държавен изпит – писмен 

Втори вариант 2. Защита на дипломна работа и др. 

 

 

V. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ 

 

Да продължи образованието си в ОНС „доктор“ 

Да получи второ или ново висше образование 

Да участва в различни форми на продължаващо образование, образование през целия 

живот. 


