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Квалификационна характеристика
Специалност: Стопанско управление
Магистърска програма: ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ТУРИЗМА – ЗА НЕСПЕЦИАЛИСТИ
Настоящата магистърската програма от професионално направление 3.7. Администрация и управление е предназначена за кандидати с
базово образование, различно от специалностите „Стопанско управление”, „Икономика”, свързаните и произтичащи от тях. За прием в
програмата кандидатите се явяват на проверка на икономическата и езикова грамотност (написване на есе по актуален управленски проблем),
както и на устно събеседване. Балът се образува от средния успех от дипломата, успеха от държавния изпит (защита на дипломна работа) и
оценките от есето и събеседването.
Целта на програмата е да създаде висококвалифицирани ръководни специалисти, които да владеят съвременните форми, методи и
средства за управление в сферата на туризма. Чрез специализиращите дисциплини студентите ще овладеят знания и умения в областта на
организацията, маркетинга и планирането на основните туристически дейност както и спецификата на проектното управление и на
информационните системи в туризма. Специално внимание се отделя на развитието на международния туризъм, процесите на глобализация и
значинето на устойчивото развитие чрез специализираните видове туризъм. Разработването на магистърските тези следва да профилира
реализацията на студентите за работа в две основи направления – туризъм и туризъм на историческото наследство, да управляват основните и
специфичните форми и дейности на туризма в съответствие с теорията и съвременните тенденции на ефективно икономическо развитие на
туризма и туризма на историческото наследство като една изключително просперитетна разновидност на туризма.
Структурата на програмата по учебен план включва:
 Първи и втори семестър: подготвителна година с общоикономически и управленски профил
 Трети семестър: основни специализиращи дисциплини за двете направления на специализациите;
 Четвърти семестър в направленията
 Специализация «Туризъм»
 Специализация «Туризъм на историческото наследство»
 Пети съместър: разработване и защита на преддипломен проект и на магистърска теза по специалността
Насочеността на програмата е преди всичка към поддготовка на специалисти по икономика и управление на туризма (респективно
туризма на историческото наследство), коиото да притежават способностите и уменията да работят и да се налагат като водещи специалисти в
условията на динамично променяща се бизнес и пазарна среда. Обучението има силно изразен интердисциплинарен характер, което отразява
комплексността и специиката на отрасъла туризъм като стопанска и социална дейност.
1. Обучение (знания и умения, необходими за успешна професионална дейност; общо теоретична и специална подготовка и др.)
Обучението включва обща теоретична подготовка през първата подготвителна година (I и II семестър), което се допълва със
специализиращите задължителни и изборни дисциплини (III – IV) семестър. Обучението завършва с разработване и защита на дипломна
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работа, която има за цел да покаже придобитите от студентите практически умения и теоретични знания в решаването на конкретни казуси,
задачи и проблеми.
Към общата теоретична подготовка се отнасят такива дисциплини като микроикономика, макроикономика, финанси, счетоводство,
право, основи на управлението, управление на човешки ресурси, маркетинг. Към специализиращите дисциплини и на двата модула се отнасят
планиране и устойчиво развитие на туризма, икономика на международния туризъм, маркетинг и управление на дестинацията, както и
управление на проекти в туризма. Специализацията се допълва и в при разделението в модули през IV семестър, където се акцентира
респективно върху туризма или историческото наследство.
За специализация «Туризъм» се изучават такива дисциплини като Управление на туроператорската и турагентската дейност, управление на
туристическото предприятие, алтернативни видове туризъм и информационни и управленски системи в туризма.
За специализация «Туризъм на историческото наследство», лица, които вече са изучавали и завършили успешно посочените по-долу 6
(шест) дисциплини, включени в учебния план през IV семестър - да бъде зачетена съответната дисциплина, при условие, че хорариумът,
посочен в дипломата за завършена образователна степен, покрива минимум 80% от хорариума предвиден по учебен план 1.
 Праисторическа и антична култура;
 История на Гърция, Рим и Тракия;
 История на Средновековна България;
 Българското общество през XV- XIX в;.
 Византия и Балканите до XV век;
 Нова и съвременна българска история;
И двете специализации предлагат богат набор от изборни дисциплини, които да позволят на студентите да се профилират и
допълнително обогатят. Изборните дисциплини са съобразени с профила и професионалната насоченост на програмата.
2. Професионални компетенции
Студентите придобиват основни професионални компетенции от технологичните дейности в туризма с практико-приложен характер,
каквито са: хотелиерство и ресторантьорство, туроператорска, агентска и транспортна дейност, туристическа анимация, екскурзоводството и
др., а така също и компетенции свързани с прилагането на управленски и маркетингови стратегии и и тяхното успешно прилагане в туризма;
Компетенции свързани с използването, усъвършенстването и адаптирането към съответните дейности в туризма на компютърните
информационни системи (CRM и ГИС). Езикови компетенции и умения с чуждоезиково обучение с цел активна професионална реализация в
областта на туризма и осигуряване на възможности за комуникация и мобилност на професионалната реализация.
Студентите формират практико-приложни умения в областта на: организацията и управлението на туризма на различни пространствени
и фирмени равнища; осъществяването на експертна и консултантска дейност към различни структури на държавната администрация, частния
1

Тези кандидати трябва да изучат и да положат изпити по учебните дисциплини от IV семестър със специализиращ профил история, които не са изучавали. За всеки от тези курсове
допълнително се заплаща учебна такса.

14.10.2014 г.

3 от 4

бизнес и неправителствени организации; работа с информационни и резервационни системи в туризма, необходими за съвременното
информационно обезпечаване на бизнеса, за регулиране и проследяване информацията за продажбите и пазарите, набавяне информация за
динамиката на околната среда, проследяване на поведението на потребителите и конкурентите.
3. Професионална реализация
Завършилите специалността са в състояние да се реализират на ключови позиции в управлението на предприятия, професионални
формирования, неправителствени и правителствени институции в сферата на туризма и културните иниституции, хотелиерството,
ресторантьорството, туроператорската и агентска дейност, търговията, научноизследователските учебни центрове, служители в държавни
институции, консултанти, специалисти на свободна практика, изследователи, докторанти, преподаватели и др.
Магистърската програма осигурява възможности на студентите да разширят и да задълбочат познанията си по специален предмет на
управление – общо за туристическата индустрия или в сферата на културно-историческото наследство както и да формират и развиват
специфични управленски умения за успешна реализация в туристическата индустрия като цяло.
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Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Справка - извлечение от учебен план
Специалност " Стопанско управление" / магистърска програма "Икономика и управление на туризма - за неспециалисти"
форма на обучение редовно, срок на обучение 5 (пет) семестъра

натоваре-ност (ч.)

натоваре-ност (ч.)

ІV семестър IV семестър
специализаци специализац
я Туризъм
ия Туризъм
на
историческот
о наследство

V семестър

Общо за
специализация
Туризъм

натоваре-ност (ч.)

IІІ семестър
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бр.оценки

3 630

ECTS – кредити
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5 720 24 6 450 15 1 3 510
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натоваре-ност (ч.)
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0 0 0
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4
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4

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

135

27

4 050

0 0

Общо: 900 30 6 900 30 6 900 30 7 900 30
Начин на дипломиране

0 0 0

7 900 30 8 450 15 1 4 050

Защита на дипломна работа

Придобита професионална квалификация:
МАГИСТЪР ПО СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ
№ на решението на ФС:11/04.12.2012 г.
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Декан:

135 16

брой
часове за
подготов
ка

0 0 0

ECTS кредити

Задължителни
дисциплини
мин.
избираеми
учебни
практики

ECTS – кредити

Вид заетост

Първа
Втора
държавна държавн
сесия
а сесия
450 февруари ноември

/доц.д-р Тодор Попов/

