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Задочно обучение

Учебен план

Задължителни дисциплини

Дисциплина Лекции Упраж-

нения

Кре-

дити

Хидроекология 15 8 4

Природни екосистеми 15 8 4

Агроекосистеми и тяхното 

опзаване

15 8 4

Молекулярна екология 15 8 4

Хроноекология 15 8 4

Оценка на въздействието 

върху околната среда

15 8 4

Методи за картиране и 

анализиране на теренни данни 

в GIS

15 8 4

Избираеми дисциплини

Дисциплина Лекции Упраж-

нения

Кре-

дити

Популационна и поведенческа 

екология

23 15 8

Структурна биоценология 15 15 7

Функционална биоценология 15 15 7

Фитоекология 15 15 3

Зооекология 15 15 3

Екология на 

микроорганизмите

15 15 3

Преддипломен практикум  90 6

Защита на дипломна работа 15
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Срок на обучение: 3 семестъра

(за бакалаври от професионални

направления 4.3. Биологически науки,

4.4. Науки за земята, Технически

науки (5.11. Биотехнологии), 1.3.

Педагогика на обучението по…

(Биология и химия, География и

биология, Биология и английски език)

и направленията към област 6.

Аграрни науки и ветеринарна

медицина.

Форма на обучение: задочна, платена

Прием: зимен семестър

Приемът в магистърската програма за

платена форма не изисква явяване на

събеседване, а е само по документи с

минимален успех от дипломата за

ОКС Бакалавър – Добър.

Магистърската програма има за цел да

подготви високо квалифицирани

специалисти по екология, които да

могат да се реализират

професионално както у нас, така и в

различни страни по света при

извършването на дейности, насочени

към биомониторинг, възстановяване

на популации и предотвратяване

изчезването на защитени видове,

управление на биологичните ресурси,

контрол на вредителите, интродукция

и аклиматизация на стопански ценни

растителни и животински видове,

мениджмънт на биологичните

макросистеми и др.

Квалификацията на завършилите

магистратурата им позволява:

- Да обясняват структурата и

функционирането на популациите,

биоценозите и екосистемите и

механизмите, които лежат в основата

на тяхното поддържане, опазване и

възпроизводство на биологичното

разнообразие.

- Да прилагат знанията при решаване

на различни екологични проблеми,

изготвяне на екологични експертизи,

планове за управление и др.

- Да актуализират съществуващите и

въвеждат нови методи и подходи в

научните изследвания в областта на

екологията.

* Оценката на знанията се

базира на Европейската

Система за Трансфер на

Кредити (ECTS). Цялата

магистърска програма носи 90

кредита – по 30 кредита на

семестър.

Обучението на студентите в

магистърска програма “Екология”

задочна форма е с

продължителност 3 семестъра.

Научните дисциплини са

групирани в 2 блока -

задължителни и избираеми.

Обучението завършва със защита

на дипломна работа.

Студентите завършили

образователно-квалификационна

степен магистър по екология

могат да продължат обучението

си в докторска степен по екология

или успешно да се реализират

като специалисти в различни

научни и научно-приложни звена,

като ВУ, БАН, МА, ССА, МОС и

неговите поделения, общини,

кметства, и други ведомства и

НПО, имащи отношение към

решаване проблемите на

екологията.


