ПРИЕМ И ОБУЧЕНИЕ

СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

За специалисти:
студенти
с
ОКС„бакалавър“
по
специностите: География, Геология,
География и биология, Екология и
опазване
на
околната
среда,
Биомениджмънт и устойчиво развитие,
Регионално
развитие
и
политика,
История и география.

Магистърска програма
„Изменения на климата и
управление на водите“

КАТЕДРА
„КЛИМАТОЛОГИЯ, ХИДРОЛОГИЯ
И ГЕОМОРФОЛОГИЯ“

Магистърска програма

Срок на обучение: 2/3 семест ъра
Форма на обучение: редовна/задочна
Прием:
Държавна поръчка: устен изпит от
комисия по предварително обявена
програма
Платено обучение: по документ и,
със среден успех от следването не понисък от Добър (3,50).

ИЗМЕНЕНИЯ НА КЛИМАТА
И УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ
Теория
Практика
Професионални умения

За не специалисти:
студенти с ОКС бакалавър“ или
„магистър” по специалност, различна от
посочените горе.
Срок на обучение: 3/4 семест ъра
Форма на обучение: редовна/задочна
Прием:
Платено обучение: по документ и,
със среден успех от следването не понисък от Добър (3,50).

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ
„СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
ГЕОЛОГО-ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ

ЗА ИНФОРМАЦИЯ:
доц. д-р Нина Николова - ръководител
СУ „Св. Климент Охридски“
бул. Цар Освободител 15, ГГФ, каб. 263
тел.: (02) 9308 362
е-mail: nina@gea.uni-sofia.bg

Магистърска програма „Изменения на климата и управление на водите“

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ЦЕЛИ

ФОРМА НА ДИПЛОМИРАНЕ

Общата цел на магистърската
програма е да даде на студентите
теоретична подготовка и практически
умения за ефективно справяне с проблемите, предизвикани от измененията на
климата и промените на водните ресурси.
Специфичните цели на обучението са да
предостави въможности за работа в
интердисциплинарна среда, да даде
знания за прилагане на конкретни методи
за обработка на данни и информация и за
анализ на данните.

Образователно-квалификационната степен
„магистър“ се придобива след успешно положени
семестриални изпити и защита на дипломна теза.
Студентите се допускат до защита на
магистърска теза при условие, че:
 са завършили семестриално;
 темата на магистърската теза е одобрена от
катедрен съвет;
 разработката е предадена в рамките на
обявения срок и отговаря на съответните
изисквания.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

Важен аспект на обучението е
формиране на знания и умения за
изработване на проекти, за участие в научни
форуми
(конференции,
симпозиуми,
конгреси) и за самостоятелно научно
изследване – дипломна теза. Учебният
процес
в
магистърската
програма
„Изменения на климата и управление нa
водите“
включва
задължителни,
избираеми
и
факул-тативниучебни
дисциплини с различен хорариум.
Необходимият брой кредити за
придобиване на ОКС „магистър“ е 60, от
които 15 се присъждат след успешно
защитена дипломна теза.

ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ

Образователно-квалификационната степен
„магистър“ с квалификация “Именения на
климата и управление на водите” дава
възможност за професионална реализация в
широк кръг от организации, като централни,
регионални или местни държавни органи в
България, в Изпълнителната агенция по околна
среда, регионални инспекции по околна среда и
води, като и в частния бизнес, в консултантски
фирми за околната среда, НПО и други
организации на гражданското общество.

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Нели Христова
проф. д-р по хидрология
е-mail: hristovaneli@abv.bg

Георги Рачев
доц. д-р по климатология
е-mail: georach@compas.bg

Нина Николова доц. д-р по климатология
е-mail: nina@gea.uni-sofia.bg

Иван Пенков
доц. д-р по хидрология
е-mail: penkov@gea.uni-sofia.bg

Калина Радева
гл. ас. д-р по хидрология
е-mail: kalinad@abv.bg

Магистърската програма „Изменения
на климата и управление на водите“ се
реализира и с участието на редица други
преподаватели и експерти по изследване и
оценка на климата и водите..

