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КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА 

на магистърска програма ИСТОРИЯ НА ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА 

 

Област на висше образование: 2. Хуманитарни науки 

Професионално направление: 2.2. История и археология 

Образователно квалификационна степен: магистър 

Професионална квалификация: историк 

 

Квалификационната характеристика на завършилите магистърска програма 

История на Югоизточна Европа, 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 

1. Основна цел: 

Основната цел на обучението в магистърска програма История на Югоизточна 

Европа, е да надгради теоретичните и практически знания на студентите, завършили 

специалност История за историческото развитие на балканския регион и прилежащите 

му региони от Античността до Съвремието. Учебният план на магистърската програма 

История на Югоизточна Европа включва специализиращи учебни дисциплини. Акцент 
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се поставя върху теоретичната подготовка на студентите по модерни и 

интердисциплинарни дисциплини, ориентирани към балканския регион и прилежащите 

историко-географски пространства, възможността за допълнителна специализация чрез 

избора на курсове от избираемия блок и блока с факултативни дисциплини. Основната 

цел е насочена към възможността да се получат знания, позволяващи успешна 

реализация в редица сфери, свързани със съвременната наука, култура и политика, както 

и способности да се ориентират и анализират съвременните геополитически процеси.   

2. Допълнителни цели: 

Изграждане на специалисти, подготвени да работят в интеркултурна среда, с 

дигитални и езикови умения, с фундаментална теоретична историческа подготовка и 

специализирана подготовка в областта на историята на Балканите, които да се адаптират 

динамично и успешно в съвременната среда и с възможности за продължаване на 

квалификацията на по-високо образователно и научно равнище. 

 

3. Задачи: 

3.1. Фундаментална, общотеоретична, широкопрофилна и общопрофесионална 

подготовка по антична, средновековна, нова и съвременна история на Балканите и 

прилежащите им историко-географски региони. 

3.2. Професионални умения и компетентности на историк и историк – педагог, 

специалист по история на Югоизточна Европа. 

3.3. Осигуряване на възможности за международна и междуинституционална 

мобилност и международна сравнимост на получените знания и придобитите 

способности. 

3.4. Подготовка за изпълнение на професионалните задължения в билингвистична и 

мултикултурна среда. 

3.5. Изграждане на личностни и професионални качества у обучаемия, които да му 

позволяват успешна реализация, както и на адекватен личен опит, съответстващ на 

бъдещата професия и на високите критерии, които се изискват за съвременния историк, 

преподавател и потенциален научен работник. 

3.6. Обучаемият трябва да разшири базовите познания по история на Балканите, 

придобити в ОКС „бакалавър”, като получава възможност да специализира в античната, 

средновековната, новата или съвременната история на Югоизточна Европа, както и по 

отделни проблеми или подрегиони. 

3.7. Периодично осъвременяване на учебните програми и литературата, които да 

гарантират актуално и модерно образование, основано на съвременните критерии за 

качество на висшето образование. 

 

ІІ. КВАЛИФИКАЦИОНЕН СТАНДАРТ 
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Компетенции на завършилите образователно-квалификационната степен 

„магистър“ студенти. 

Обучението на бъдещия историк – специалист по История на Югоизточна Европа е 

насочено към формиране на интелектуално-познавателна, мотивационно-ценностно, 

педагого-комуникативна и действено-практическа компетентност.  

1. Област и обхват на знанията: 

Завършилите образователно-квалификационна степен „магистър“, специалност 

История, магистърска програма История на Югоизточна Европа, трябва да притежават 

интегративни и интердисциплинарни знания за политиката, стопанството и културата на 

балканските народи; да владеят категории, принципи и закономерности, форми и 

равнища на познание за Балканите. 

Изграждат се профилиращи знания за античната, средновековната, новата или 

съвременната история на балканските народи и на прилежащите им историко-

географски региони, в рамките на общотеоретична, профилираща и практическа 

подготовка чрез задължителни, избираеми и факултативни дисциплини, които 

периодично се актуализират, по време на практики, практикуми, стажове, като например 

дигитализация на архивни документи, работа с архиви и документи, свързани с 

историята на Югоизточна Европа, посещения на обекти на културно-историческото 

наследство и т. н. 

2. Област и обхват на уменията: 

• Притежание на висока общоисторическа култура, комуникативни умения и 

навици за общуване в различни социални сфери, които са приспособими за 

работа в интеркултурна среда; 

• Умения за съставяне, редактиране, анотиране, интерпретиране, анализиране 

и оценяване на исторически текстове и документи; 

• Умения за публична речева изява и писмена култура; 

• Съвременни дигитални компетенции; 

• Чуждоезикови познания на необходимото за четене, разбиране и представяне 

на исторически текстове; 

• Възможности за синтез и анализ на факти и събития (исторически и 

съвременни). 

3. Компетентности /знания и умения, прилагани в практиката/: 

3.1. Личностни компетентности: 

 Завършилият магистърска програма История на Югоизточна Европа притежава: 

• Нагласа за поддържане на широка осведоменост за новостите на 

историческата наука, за историко-географските характеристики, 

икономическите, културните и политическите събития на Балканите; 

• Умения за по-нататъшно обучение и усъвършенстване в личностен и 

професионален план; 
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• Формирана мотивираност за бъдеща професионална реализация; 

• Развито аналитично и критическо мислене, бърза ориентация в 

информационната среда и дигитална компетентност; 

• Формирана култура на общуване при спазване на общочовешките и 

националните ценности; 

• Култура за работа в екип. 

3.2. Професионални компетентности: 

Завършилият магистърска програма История на Югоизточна Европа: 

• Притежава задълбочена теоретична, фактологична и практическа подготовка 

в областта на балканската история; 

• Умее да усъвършенства организацията на дейността си и да подобрява 

условията на труд; 

• Разширява възможностите си за обмяна на опит и за организиране на дейност 

по научни и образователни проекти, както и открива възможности за 

международна мобилност, за специализация и допълнителна квалификация; 

• Умее да използва теоретичните си познания и да ги интегрира в практиката; 

• Демонстрира ориентираност в социалната среда и ценностен подход в 

сферата на професионалната реализация; 

• Притежава активна обществена позиция по различни политически и 

социални въпроси; 

• Спазва нормативните, професионалните и етичните стандарти и норми; 

• Умее да работи в екип. 

ІІІ. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ 

Студентите от магистърска програма История на Югоизточна Европа, покрили 

изискванията на учебния план и положили успешно държавния изпит, получават 

професионална квалификация магистър. Те имат възможност да продължат висшето си 

образование с докторантура, която открива възможности за реализация като научни 

сътрудници в структурите на БАН и на музеите в страната, както и като преподаватели 

в системата на средното и висшето образование у нас и в чужбина. Освен това, като 

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

частни и неправителствени учреждения и институции, изискващи познания в областта 

на хуманитаристиката като преподаватели в средното и висшето образование, музейни 

работници, архивисти, документалисти, специалисти по балканска история и култура и 

др. 

 

ІV. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-

КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „МАГИСТЪР“, МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА 

ИСТОРИЯ НА ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА 

Придобиването на ОКС „магистър” е след едногодишен курс на обучение, два 

семестъра (за специалисти) и след двегодишен курс на обучение, три семестъра (за 

неспециалисти), в резултат на натрупани 60 кредита за специалисти и съответно 90 

кредита за неспециалисти. Обучението се провежда в редовна или в задочна форма, 
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съгласно учебен план, периодично актуализиран, съобразно нормативните изисквания и 

новостите в образованието и науката. 

 

ДИПЛОМИРАНЕТО В МАГИСТЪРСКАТА ПРОГРАМА се осъществява в два 

варианта: 

Първи вариант: Държавен изпит (писмен);  

Втори вариант: Защита на дипломна работа. 

 

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, специализации или допълнителни квалификации. 


