Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"
Магистърски програми, в които се реализира прием през 2016 г.
(за лица, притежаващи висше образование с ОКС Бакалавър или с ОКС Магистър)
Забележка. Прием се осъществява само в тези форми на обучение и видове обучение според заплащаната такса, за които има обявена семестриална такса в таблицата.

Област на висше образование,
Професионално направление,
Специалност - магистърска програма
1. ПЕДАГОГИЧЕСКИ НАУКИ
1.1. Теория и управление на образованието
Специалност "Управление на образованието" 1 Маг. програма "Управление на образованието"

01.

Специалност "Управление на образованието" -

01.2 Маг. програма "Управление на образованието"
1.2. Педагогика
Специалност "Специална педагогика" 1 Маг. програма "Диагностика и корекция на
комуникативни нарушения"
Специалност "Специална педагогика" 2 Маг. програма "Диагностика и корекция на
комуникативни нарушения"
Специалност "Специална педагогика" 1 Маг. програма "Логопедия"
Специалност "Специална педагогика" 1 Маг. програма "Педагогическа рехабилитация
на умствената изостаналост"
Специалност "Специална педагогика" 2 Маг. програма "Педагогическа рехабилитация
на умствената изостаналост"
Специалност "Специална педагогика" 1 Маг. програма "Педагогика на интелектуалната
недостатъчност"
Специалност "Специална педагогика" 1 Маг. програма "Педагогическа и функционална
рехабилитация на умствената изостаналост"
Специалност "Педагогика" 1 Маг. програма "Гражданско и интеркултурно
образование"
Специалност "Педагогика" 2 Маг. програма "Гражданско и интеркултурно
образование"

Факултет

ПФ
ПФ

Завършена специалност

от проф. направления "1.2. Педагогика" и "1.3.
Педагогика на обучението по ..." и с проф.
квалификация "Учител"
други специалности

Форма на обучение, вид обучение според заплащаната такса и
основание за приемане, семестриална такса
Редовно обучение
Задочно обучение

Брой
семест- държ. такса - пл. обучение ри
по чл. 9, ал. 3, по чл. 9, ал. 3,

Място на обучение

пл. обучение по чл. 21, ал. 3
и ал. 4 от ЗВО

пл. обучение по чл. 9, ал. 3,
т. 6, б. "б" от
ЗВО

пл. обучение по чл. 21, ал. 3
и ал. 4 от ЗВО

Шумен

т. 6, б. "а" от
ЗВО

т. 6, б. "б" от
ЗВО

3

-

-

770.00 лв.

-

550.00 лв.

да

4

-

-

770.00 лв.

-

550.00 лв.

да

2

-

-

770.00 лв.

-

550.00 лв.

да

3

-

-

770.00 лв.

-

550.00 лв.

да

4

-

-

770.00 лв.

-

550.00 лв.

да

ПФ

02.

ПФ

03.

ПФ

04.

Специална педагогика - Педагогика за деца с
ПФ интелектуална недостатъчност

2

-

-

770.00 лв.

-

550.00 лв.

да

04.

Специална педагогика (различна от Педагогика за
ПФ деца с интелектуална недостатъчност)

3

-

-

770.00 лв.

-

550.00 лв.

да

05.

ПФ

4

-

-

770.00 лв.

-

550.00 лв.

да

06.

Специална педагогика - Педагогика за деца с
ПФ интелектуална недостатъчност

4

-

-

770.00 лв.

-

550.00 лв.

да

2

-

-

770.00 лв.

-

550.00 лв.

да

3

-

-

770.00 лв.

-

550.00 лв.

да

07.

Добрич

Специална педагогика - Логопедия

02.

07.

Варна

Специална педагогика (различна от Логопедия)

различна от Специална педагогика

различна от Специална педагогика

от проф. направления "1.2. Педагогика" и "1.3.
ПФ Педагогика на обучението по ..." и с проф.
квалификация "Учител"
други специалности
ПФ
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08.1
08.2
09.1

ПЕДАГОГИЧЕСКИ
НАУКИ
Специалност
"Педагогика"
Маг. програма "Педагогическо консултиране в
училище"
Специалност "Педагогика" Маг. програма "Педагогическо консултиране в
училище"
Специалност "Педагогика" Маг. програма "Училищна педагогика"
Специалност "Педагогика" -

09.2 Маг. програма "Училищна педагогика"

Факултет

от проф. направления "1.2. Педагогика" и "1.3.
ПФ Педагогика на обучението по ..." и с проф.
квалификация "Учител"
други специалности
ПФ
от проф. направления "1.2. Педагогика" и "1.3.
ПФ Педагогика на обучението по ..." и с проф.
квалификация "Учител"
други специалности
ПФ

Специалност "Педагогика" -

10.1 Маг. програма "Иновации в технологичното
11.1
12.1
12.2
12.3
13.1
13.2
13.3

обучение и професионалното образование"
Специалност "Предучилищна и начална
училищна педагогика" Маг. програма "Иновации в предучилищното и
началното образование"
Специалност "Предучилищна и начална
училищна педагогика" Маг. програма "Иновации в началното
образование"
Специалност "Предучилищна и начална
училищна педагогика" Маг. програма "Иновации в началното
образование"
Специалност "Предучилищна и начална
училищна педагогика" Маг. програма "Иновации в началното
образование"
Специалност "Предучилищна и начална
училищна педагогика" Маг. програма "Иновации в предучилищното
образование"
Специалност "Предучилищна и начална
училищна педагогика" Маг. програма "Иновации в предучилищното
образование"
Специалност "Предучилищна и начална
училищна педагогика" Маг. програма "Иновации в предучилищното
образование"

Завършена специалност

ПФ

от проф. направления "1.2. Педагогика" и "1.3.
Педагогика на обучението по ..."

Форма на обучение, вид обучение според заплащаната такса и
основание за приемане, семестриална такса
Редовно обучение
Задочно обучение

Брой
семест- държ. такса - пл. обучение ри
по чл. 9, ал. 3, по чл. 9, ал. 3,

Място на обучение

пл. обучение по чл. 21, ал. 3
и ал. 4 от ЗВО

пл. обучение по чл. 9, ал. 3,
т. 6, б. "б" от
ЗВО

пл. обучение по чл. 21, ал. 3
и ал. 4 от ЗВО

Шумен

Варна

т. 6, б. "а" от
ЗВО

т. 6, б. "б" от
ЗВО

2

-

-

770.00 лв.

-

550.00 лв.

да

3

-

-

770.00 лв.

-

550.00 лв.

да

2

-

-

770.00 лв.

-

550.00 лв.

да

3

-

-

770.00 лв.

-

550.00 лв.

да

3

-

-

770.00 лв.

-

550.00 лв.

да

3

-

-

770.00 лв.

-

550.00 лв.

да

да

2

-

-

770.00 лв.

-

550.00 лв.

да

да

3

-

-

770.00 лв.

-

550.00 лв.

да

да

4

-

-

770.00 лв.

-

550.00 лв.

да

да

2

-

-

770.00 лв.

-

550.00 лв.

да

да

3

-

-

770.00 лв.

-

550.00 лв.

да

да

4

-

-

770.00 лв.

-

550.00 лв.

да

да

Добрич

Предучилищна и начална училищна педагогика
ПФ

ПФ

ПФ

Предучилищна и начална училищна педагогика,
Начална училищна педагогика, Начална училищна
педагогика и чужд език
Предучилищна педагогика, Предучилищна
педагогика и чужд език

други специалности
ПФ

ПФ

ПФ

Предучилищна и начална училищна педагогика,
Предучилищна педагогика, Предучилищна
педагогика и чужд език
Начална училищна педагогика, Начална училищна
педагогика и чужд език

други специалности
ПФ
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ПЕДАГОГИЧЕСКИ
НАУКИ
Специалност
"Предучилищна
и начална
училищна педагогика" 1 Маг. програма "Начална училищна педагогика и
информационни технологии"
Специалност "Социална педагогика" 1 Маг. програма "Социално консултиране"
Специалност "Социална педагогика" 2 Маг. програма "Социално консултиране"
Специалност "Социална педагогика" 1 Маг. програма "Компетенции и умения при
бедствия и аварии"
Специалност "Социална педагогика" 2 Маг. програма "Компетенции и умения при
бедствия и аварии"
1.3. Педагогика на обучението по ...
Специалност "Педагогика на обучението по
1 музика"Маг. програма "Музикална педагогика"
Специалност "Педагогика на обучението по
2 музика"Маг. програма "Музикална педагогика"
Специалност "Педагогика на обучението по
3 музика"Маг. програма "Музикална педагогика"
Специалност "Педагогика на обучението по
изобразително изкуство" 1 Маг. програма "Педагогика на обучението по
визуални изкуства - Живопис"
Специалност "Педагогика на обучението по
изобразително изкуство" 2 Маг. програма "Педагогика на обучението по
визуални изкуства - Живопис"
Специалност "Педагогика на обучението по
изобразително изкуство" 1 Маг. програма "Педагогика на обучението по
визуални изкуства - Графика и графична
комуникация"
Специалност "Педагогика на обучението по
изобразително изкуство" 2 Маг. програма "Педагогика на обучението по
визуални изкуства - Графика и графична
комуникация"

Факултет

14.

ПФ

15.
15.

ПФ

16.

ПФ

16.

ПФ

17.

ПФ

17.

ПФ

17.

ПФ

18.
18.
19.

19.

ПФ

Завършена специалност

Предучилищна и начална училищна педагогика,
Начална училищна педагогика, Начална училищна
педагогика и чужд език
Социална педагогика
други специалности

Форма на обучение, вид обучение според заплащаната такса и
основание за приемане, семестриална такса
Редовно обучение
Задочно обучение

Брой
семест- държ. такса - пл. обучение ри
по чл. 9, ал. 3, по чл. 9, ал. 3,

Място на обучение

пл. обучение по чл. 21, ал. 3
и ал. 4 от ЗВО

пл. обучение по чл. 9, ал. 3,
т. 6, б. "б" от
ЗВО

пл. обучение по чл. 21, ал. 3
и ал. 4 от ЗВО

Шумен

Варна

т. 6, б. "а" от
ЗВО

т. 6, б. "б" от
ЗВО

3

-

-

770.00 лв.

-

550.00 лв.

да

2

240.00 лв.

-

770.00 лв.

-

550.00 лв.

да

3

-

-

770.00 лв.

-

550.00 лв.

да

3

-

-

770.00 лв.

-

550.00 лв.

да

4

-

-

770.00 лв.

-

550.00 лв.

да

3

-

-

770.00 лв.

-

550.00 лв.

да

4

-

-

770.00 лв.

-

550.00 лв.

да

5

-

-

770.00 лв.

-

550.00 лв.

да

2

-

-

770.00 лв.

-

550.00 лв.

да

да

4

-

-

770.00 лв.

-

550.00 лв.

да

да

2

-

-

770.00 лв.

-

550.00 лв.

да

да

4

-

-

770.00 лв.

-

550.00 лв.

да

да

Добрич

Социална педагогика, Социални дейности

други специалности

Педагогика на обучението по музика

от проф. направление "8.3. Музикално и танцово
изкуство"
други специалности

ПФ

Педагогика на обучението по изобразително
изкуство

други специалности
ПФ
Педагогика на обучението по изобразително
изкуство
ПФ

други специалности
ПФ
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20.1
20.2
21.1
21.2
22.1
22.2

22.3
22.4
23.1
23.2

Факултет

Завършена специалност

ПЕДАГОГИЧЕСКИ
НАУКИ
Специалност
"Педагогика
на обучението по
Педагогика на обучението по изобразително
изобразително изкуство" изкуство
ПФ
Маг. програма "Педагогика на обучението по
визуални изкуства - Дизайн"
Специалност "Педагогика на обучението по
други специалности
изобразително изкуство" ПФ
Маг. програма "Педагогика на обучението по
визуални изкуства - Дизайн"
Специалност "Педагогика на обучението по
Педагогика на обучението по физическо възпитание
физическо възпитание" или следдипломна квалификация "учител по
ПФ
Маг. програма "Физическо възпитание и спорт в
физическо възпитание"
училище"
Специалност "Педагогика на обучението по
други специалности
физическо възпитание" ПФ
Маг. програма "Физическо възпитание и спорт в
училище"
Специалност "Педагогика на обучението по
Педагогика на обучението по история и география
ФХН
история и география" Маг. програма "Краезнание"
Специалност "Педагогика на обучението по
от проф. направление "1.3. Педагогика на
история и география" обучението по ..." с проф. квалификация "Учител
ФХН по география"; от други проф. направления с
Маг. програма "Краезнание"
придобита проф. квалификация "Учител по
география"
Специалност "Педагогика на обучението по
от проф. направление "1.3. Педагогика на
история и география" обучението по ..." с проф. квалификация "Учител
ФХН по история"; от други проф. направления с
Маг. програма "Краезнание"
придобита проф. квалификация "Учител по
история"
Специалност "Педагогика на обучението по
други специалности от проф. направление "1.2.
история и география" Педагогика", от проф. направление "1.3. Педагогика
ФХН
Маг. програма "Краезнание"
на обучението по ..." или от друго проф.
направление с проф. квалификация "Учител"
Специалност "Педагогика на обучението по
от проф. направление "1.3. Педагогика на
математика и информатика" обучението по ..." с проф. квалификация "Учител
ФМИ
Маг. програма "Педагогика на обучението по
по математика"; от проф. направление "4.5.
математика"
Математика" с проф. квалификация "Учител"
Специалност "Педагогика на обучението по
от проф. направления "4.5. Математика", "4.6.
математика и информатика" Информатика и компютърни науки", "5.2.
ФМИ
Маг. програма "Педагогика на обучението по
Електротехника, електроника и автоматика", "5.3.
математика"
Комуникационна и компютърна техника"

Форма на обучение, вид обучение според заплащаната такса и
основание за приемане, семестриална такса
Редовно обучение
Задочно обучение

Брой
семест- държ. такса - пл. обучение ри
по чл. 9, ал. 3, по чл. 9, ал. 3,

пл. обучение по чл. 21, ал. 3
и ал. 4 от ЗВО

пл. обучение по чл. 9, ал. 3,
т. 6, б. "б" от
ЗВО

пл. обучение по чл. 21, ал. 3
и ал. 4 от ЗВО

Място на обучение
Шумен

Варна

т. 6, б. "а" от
ЗВО

т. 6, б. "б" от
ЗВО

2

-

-

770.00 лв.

-

550.00 лв.

да

4

-

-

770.00 лв.

-

550.00 лв.

да

2

-

-

770.00 лв.

-

550.00 лв.

да

4

-

-

770.00 лв.

-

550.00 лв.

да

2

240.00 лв.

-

770.00 лв.

-

550.00 лв.

да

3

-

-

770.00 лв.

-

550.00 лв.

да

3

-

-

770.00 лв.

-

550.00 лв.

да

4

-

-

770.00 лв.

-

550.00 лв.

да

2

240.00 лв.

-

770.00 лв.

-

550.00 лв.

да

3

-

-

770.00 лв.

-

550.00 лв.

да

Добрич
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24.1
24.2
24.3
24.4
25.1
25.2
25.3

26.1

26.2

ПЕДАГОГИЧЕСКИ
НАУКИ
Специалност
"Педагогика
на обучението по
математика и информатика" Маг. програма "Педагогика на обучението по
математика и информатика"
Специалност "Педагогика на обучението по
математика и информатика" Маг. програма "Педагогика на обучението по
математика и информатика"
Специалност "Педагогика на обучението по
математика и информатика" Маг. програма "Педагогика на обучението по
математика и информатика"
Специалност "Педагогика на обучението по
математика и информатика" Маг. програма "Педагогика на обучението по
математика и информатика"
Специалност "Педагогика на обучението по
математика и информатика" Маг. програма "Педагогика на обучението по
информатика и информационни технологии"
Специалност "Педагогика на обучението по
математика и информатика" Маг. програма "Педагогика на обучението по
информатика и информационни технологии"
Специалност "Педагогика на обучението по
математика и информатика" Маг. програма "Педагогика на обучението по
информатика и информационни технологии"
Специалност " Педагогика на обучението по
химия и опазване на околната среда" Маг. програма "Методология на обучението по
химия и опазване на околната среда"

Специалност " Педагогика на обучението по
химия и опазване на околната среда" Маг. програма "Методология на обучението по
химия и опазване на околната среда"

Факултет

ФМИ

Завършена специалност

Педагогика на обучението по математика и
информатика

от проф. направление "1.3. Педагогика на
обучението по ..." с проф. квалификация "Учител
ФМИ
по математика"; от проф. направление "4.5.
Математика" с проф. квалификация "Учител"
от проф. направление "4.6. Информатика и
компютърни науки"
ФМИ

ФМИ

ФМИ

ФМИ

ФМИ

ФПН

ФПН

от проф. направление "4.5. Математика" без проф.
квалификация "Учител""

Педагогика на обучението по математика и
информатика; от проф. направление "4.6.
Информатика и компютърни науки" с проф.
квалификация "Учител"
от проф. направление "1.3. Педагогика на
обучението по ..." с проф. квалификация "Учител
по математика"; от проф. направление "4.5.
Математика" с проф. квалификация "Учител"
от проф. направления "4.6. Информатика и
компютърни науки"; "5.3. Комуникационна и
компютърна техника"; "5.2. Електротехника,
електроника и автоматика", "4.5. Математика"
от проф. направление "1.3. Педагогика на
обучението по ..." с проф. квалификация "Учител
по химия"; от проф. направление "4.2. Химически
науки" с проф. квалификация "Учител"; Педагогика
на обучението по биология и физика; Педагогика на
обучението по география и биология
от проф. направления "4.2. Химически науки" (без
проф. квалификация "Учител"), "5.10. Химични
технологии", "6.2. Растителна защита"

Форма на обучение, вид обучение според заплащаната такса и
основание за приемане, семестриална такса
Редовно обучение
Задочно обучение

Брой
семест- държ. такса - пл. обучение ри
по чл. 9, ал. 3, по чл. 9, ал. 3,

Място на обучение

пл. обучение по чл. 21, ал. 3
и ал. 4 от ЗВО

пл. обучение по чл. 9, ал. 3,
т. 6, б. "б" от
ЗВО

пл. обучение по чл. 21, ал. 3
и ал. 4 от ЗВО

Шумен

т. 6, б. "а" от
ЗВО

т. 6, б. "б" от
ЗВО

2

240.00 лв.

-

770.00 лв.

-

550.00 лв.

да

3

-

-

770.00 лв.

-

550.00 лв.

да

3

-

-

770.00 лв.

-

550.00 лв.

да

3

-

-

770.00 лв.

-

550.00 лв.

да

2

240.00 лв.

-

770.00 лв.

-

550.00 лв.

да

3

-

-

770.00 лв.

-

550.00 лв.

да

3

-

-

770.00 лв.

-

550.00 лв.

да

2

240.00 лв.

-

770.00 лв.

-

550.00 лв.

да

3

-

-

770.00 лв.

-

550.00 лв.

да
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27.1

ПЕДАГОГИЧЕСКИ
НАУКИ
Специалност
"Педагогика
на обучението по
биология и химия" Магистърска програма "Дидактика на
биологията и здравното образование"

Специалност "Педагогика на обучението по
биология и химия" 2 Магистърска програма "Дидактика на
биологията и здравното образование"
Специалност "Педагогика на обучението по
география и биология" 1 Магистърска програма "География и
интерактивно образование"
2. ХУМАНИТАРНИ НАУКИ
2.1. Филология
Специалност "Българска филология" 1 Маг. програма "Лингвистика и масови
комуникации"
Специалност "Българска филология" 2 Маг. програма "Лингвистика и масови
комуникации"
Специалност "Българска филология" 1 Маг. програма "Семиотика на културата"

27.
28.

29.
29.
30.

Специалност "Българска филология" -

30.2 Маг. програма "Семиотика на културата"
31.1

Специалност "Българска филология" Маг. програма "Редакторство и коректорство"
Специалност "Българска филология" -

31.2 Маг. програма "Редакторство и коректорство"
Специалност "Английска филология" -

32.1 Маг. програма "Лингвистика и превод"
Специалност "Английска филология" -

32.2 Маг. програма "Лингвистика и превод"
Специалност "Английска филология" -

33.1 Маг. програма "Езиково обслужване на туризма
33.2

и бизнеса"
Специалност "Английска филология" Маг. програма "Езиково обслужване на туризма
и бизнеса"

Факултет

Завършена специалност

от проф. направление "1.3. Педагогика на
обучението по ..." с проф. квалификация "Учител по
биология"; от проф. направление "4.3. Биологически
ФПН
науки" с проф. квалификация "Учител"; от други
проф. направления с проф. квалификация "Учител
по биология"
от проф. направление "4.3. Биологически науки"
(без проф. квалификация "Учител")
ФПН

ФПН

Педагогика на обучението по география и биология;
Педагогика на обучението по история и география

Българска филология; Педагогика на обучението по
ФХН български език и история; Педагогика на
обучението по български език и чужд език
други специалности
ФХН
Българска филология; Педагогика на обучението по
ФХН български език и история; Педагогика на
обучението по български език и чужд език
други специалности
ФХН
Българска филология, Педагогика на обучението по
ФХН български език и история, Педагогика на
обучението по български език и чужд език
други специалности
ФХН
Английска филология; Приложна лингвистика с
ФХН английски език; Педагогика на обучението по
български език и английски език
други специалности
ФХН
Английска филология; Приложна лингвистика с
ФХН английски език; Педагогика на обучението по
български език и английски език
други специалности
ФХН

Форма на обучение, вид обучение според заплащаната такса и
основание за приемане, семестриална такса
Редовно обучение
Задочно обучение

Брой
семест- държ. такса - пл. обучение ри
по чл. 9, ал. 3, по чл. 9, ал. 3,

Място на обучение

пл. обучение по чл. 21, ал. 3
и ал. 4 от ЗВО

пл. обучение по чл. 9, ал. 3,
т. 6, б. "б" от
ЗВО

пл. обучение по чл. 21, ал. 3
и ал. 4 от ЗВО

Шумен

т. 6, б. "а" от
ЗВО

т. 6, б. "б" от
ЗВО

2

240.00 лв.

-

770.00 лв.

-

550.00 лв.

да

3

-

-

770.00 лв.

-

550.00 лв.

да

2

240.00 лв.

-

770.00 лв.

-

550.00 лв.

да

2

-

919.40 лв.

770.00 лв.

919.40 лв.

550.00 лв.

да

3

-

919.40 лв.

770.00 лв.

919.40 лв.

550.00 лв.

да

2

-

919.40 лв.

770.00 лв.

919.40 лв.

550.00 лв.

да

3

-

919.40 лв.

770.00 лв.

919.40 лв.

550.00 лв.

да

2

-

919.40 лв.

770.00 лв.

919.40 лв.

550.00 лв.

да

3

-

919.40 лв.

770.00 лв.

919.40 лв.

550.00 лв.

да

3

-

919.40 лв.

770.00 лв.

919.40 лв.

550.00 лв.

да

4

-

919.40 лв.

770.00 лв.

919.40 лв.

550.00 лв.

да

2

-

919.40 лв.

770.00 лв.

919.40 лв.

550.00 лв.

да

3

-

919.40 лв.

770.00 лв.

919.40 лв.

550.00 лв.

да
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34.1
34.2
35.1

ПЕДАГОГИЧЕСКИ
НАУКИ
Специалност
"Английска
филология" Маг. програма "Англицистика и масови
комуникации"
Специалност "Английска филология" Маг. програма "Англицистика и масови
комуникации"
Специалност "Немска филология" Маг. програма "Лингвистика и превод"
Специалност "Немска филология" -

35.2 Маг. програма "Лингвистика и превод"
Специалност "Немска филология" -

36.1 Маг. програма "Езиково обслужване на туризма
36.2
37.1

и бизнеса"
Специалност "Немска филология" Маг. програма "Езиково обслужване на туризма
и бизнеса"
Специалност "Руска филология" Маг. програма "Лингвистика и превод"
Специалност "Руска филология" -

38.1 Маг. програма "Езиково обслужване на туризма
38.2
39.1

и бизнеса"
Специалност "Руска филология" Маг. програма "Езиково обслужване на туризма
и бизнеса"
Специалност "Турска филология" Маг. програма "Лингвистика и превод"
Специалност "Турска филология" -

40.1 Маг. програма "Езиково обслужване на туризма
40.2
41.1

и бизнеса"
Специалност "Турска филология" Маг. програма "Езиково обслужване на туризма
и бизнеса"
Специалност "Турска филология" Маг. програма "Балканистика"
Специалност "Турска филология" -

41.2 Маг. програма "Балканистика"

Факултет

Завършена специалност

Английска филология; Приложна лингвистика с
ФХН английски език; Педагогика на обучението по
български език и английски език
други специалности
ФХН
Немска филология; Приложна германистика;
ФХН Приложна лингвистика с немски език; Педагогика
на обучението по български език и немски език
други специалности
ФХН
Немска филология; Приложна германистика;
ФХН Приложна лингвистика с немски език; Педагогика
на обучението по български език и немски език
други специалности
ФХН
Руска филология, Приложна лингвистика с руски
ФХН език, Педагогика на обучението по български език и
руски език
Руска филология; Приложна лингвистика с руски
ФХН език; Педагогика на обучението по български език и
руски език
други специалности
ФХН
Турска филология; Приложна лингвистика с турски
ФХН език; Педагогика на обучението по български език и
турски език
Турска филология; Приложна лингвистика с турски
ФХН език; Педагогика на обучението по български език и
турски език
други специалности
ФХН
Турска филология; Приложна лингвистика с турски
ФХН език; Педагогика на обучението по български език и
турски език
други специалности
ФХН

Форма на обучение, вид обучение според заплащаната такса и
основание за приемане, семестриална такса
Редовно обучение
Задочно обучение

Брой
семест- държ. такса - пл. обучение ри
по чл. 9, ал. 3, по чл. 9, ал. 3,

Място на обучение

пл. обучение по чл. 21, ал. 3
и ал. 4 от ЗВО

пл. обучение по чл. 9, ал. 3,
т. 6, б. "б" от
ЗВО

пл. обучение по чл. 21, ал. 3
и ал. 4 от ЗВО

Шумен

т. 6, б. "а" от
ЗВО

т. 6, б. "б" от
ЗВО

2

-

919.40 лв.

770.00 лв.

919.40 лв.

550.00 лв.

да

3

-

919.40 лв.

770.00 лв.

919.40 лв.

550.00 лв.

да

3

-

919.40 лв.

770.00 лв.

919.40 лв.

550.00 лв.

да

4

-

919.40 лв.

770.00 лв.

919.40 лв.

550.00 лв.

да

2

-

919.40 лв.

770.00 лв.

919.40 лв.

550.00 лв.

да

3

-

919.40 лв.

770.00 лв.

919.40 лв.

550.00 лв.

да

2

-

919.40 лв.

770.00 лв.

919.40 лв.

550.00 лв.

да

2

-

919.40 лв.

770.00 лв.

919.40 лв.

550.00 лв.

да

3

-

919.40 лв.

770.00 лв.

919.40 лв.

550.00 лв.

да

2

-

919.40 лв.

770.00 лв.

919.40 лв.

550.00 лв.

да

2

-

919.40 лв.

770.00 лв.

919.40 лв.

550.00 лв.

да

3

-

919.40 лв.

770.00 лв.

919.40 лв.

550.00 лв.

да

2

-

919.40 лв.

770.00 лв.

919.40 лв.

550.00 лв.

да

3

-

919.40 лв.

770.00 лв.

919.40 лв.

550.00 лв.

да

Варна
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Факултет

ПЕДАГОГИЧЕСКИ
НАУКИ
Специалност
"Приложна
лингвистика (Турски
език и немски език)" 1 Маг. програма "Езиково обслужване на туризма ФХН
и бизнеса"
Специалност "Приложна лингвистика (Турски
език и руски език)" 1 Маг. програма "Езиково обслужване на туризма ФХН
и бизнеса"
2.2. История и археология
Специалност "История" ФХН
1 Маг. програма "История на Югоизточна
Европа"
Специалност "История" ФХН
2 Маг. програма "История на Югоизточна
Специалност "История" ФХН
1 Маг. програма "Културно-историческо
наследство и туризъм"
Специалност "История" ФХН
2 Маг. програма "Културно-историческо
наследство и туризъм"
Специалност "История" ФХН
3 Маг. програма "Културно-историческо
наследство и туризъм"
Специалност "Археология" ФХН
1 Маг. програма "Археология"
Специалност "Археология" ФХН
2 Маг. програма "Археология"
Специалност "Археология" ФХН
1 Маг. програма "Културно-историческо
наследство и туризъм"
Специалност "Археология" ФХН
2 Маг. програма "Културно-историческо
наследство и туризъм"
3. СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И ПРАВНИ НАУКИ
3.4. Социални дейности
Специалност "Социални дейности" ПФ
1 Маг. програма "Регулиране и контрол в
системата на социалните дейности"
Специалност "Социални дейности" ПФ
2 Маг. програма "Регулиране и контрол в
системата на социалните дейности"

42.
43.
44.
44.
45.

Завършена специалност

Приложна лингвистика с турски език и с немски
език; Турска филология и Немска филология
(Приложна германистика)
Приложна лингвистика с турски език и с руски език;
Турска филология и Руска филология

История; от проф. направление "1.3. Педагогика на
обучението по ..." с проф. квалификация "Учител
по история"
други специалности
История; от проф. направление "1.3. Педагогика на
обучението по ..." с проф. квалификация "Учител
по история"
от проф. направление "3.9. Туризъм"

45.

Археология
други специалности

пл. обучение по чл. 21, ал. 3
и ал. 4 от ЗВО

пл. обучение по чл. 9, ал. 3,
т. 6, б. "б" от
ЗВО

пл. обучение по чл. 21, ал. 3
и ал. 4 от ЗВО

Шумен

т. 6, б. "а" от
ЗВО

т. 6, б. "б" от
ЗВО

3

-

919.40 лв.

770.00 лв.

919.40 лв.

550.00 лв.

да

3

-

919.40 лв.

770.00 лв.

919.40 лв.

550.00 лв.

да

2

-

919.40 лв.

-

919.40 лв.

-

да

3

-

919.40 лв.

-

919.40 лв.

-

да

2

-

919.40 лв.

-

919.40 лв.

-

да

2

-

919.40 лв.

-

919.40 лв.

-

да

3

-

919.40 лв.

-

919.40 лв.

-

да

2

-

919.40 лв.

-

919.40 лв.

-

да

3

-

919.40 лв.

-

919.40 лв.

-

да

2

-

919.40 лв.

-

919.40 лв.

-

да

3

-

919.40 лв.

-

919.40 лв.

-

да

2

-

919.40 лв.

770.00 лв.

919.40 лв.

550.00 лв.

да

3

-

919.40 лв.

770.00 лв.

919.40 лв.

550.00 лв.

да

Варна

Добрич

други специалности

47.

48.

Място на обучение

Археология

47.

48.

Брой
семест- държ. такса - пл. обучение ри
по чл. 9, ал. 3, по чл. 9, ал. 3,

други специалности

45.
46.
46.

Форма на обучение, вид обучение според заплащаната такса и
основание за приемане, семестриална такса
Редовно обучение
Задочно обучение

от проф. направления "3.4. Социални дейности",
"3.8. Икономика"; Социална педагогика
други специалности

Стр. 8 от 15

Област на висше образование,
Професионално направление,
Специалност - магистърска програма

Факултет

Завършена специалност

ПЕДАГОГИЧЕСКИ
НАУКИ
комуникации
и информационни науки
3.5. Обществени
Специалност "Журналистика" Журналистика; Журналистика и масови
ФХН
Маг.
програма
"Журналистика"
комуникации; Журналистика и връзки с
1
обществеността
Специалност "Журналистика" други специалности
ФХН
2 Маг. програма "Журналистика"
Специалност "Журналистика" Журналистика; Журналистика и масови
ФХН комуникации; Журналистика и връзки с
1 Маг. програма "Фотография и реклама"
обществеността; Връзки с обществеността
Специалност "Журналистика" други специалности
ФХН
2 Маг. програма "Фотография и реклама"
Специалност "Връзки с обществеността" Връзки с обществеността; Журналистика;
ФХН Журналистика и връзки с обществеността;
1 Маг. програма "Фотография и реклама"
Журналистика и масови комуникации
Специалност "Връзки с обществеността" други специалности
ФХН
2 Маг. програма "Фотография и реклама"
Специалност "Връзки с обществеността" Връзки с обществеността; Журналистика;
ФХН Журналистика и връзки с обществеността,
1 Маг. програма "PR в публичната
администрация"
Журналистика и масови комуникации
Специалност "Връзки с обществеността" други специалности
ФХН
2 Маг. програма "PR в публичната
администрация"
Специалност "Връзки с обществеността" Връзки с обществеността; Журналистика;
1 Маг. програма "PR на кризисния мениджмънт" ФХН Журналистика и връзки с обществеността;
Журналистика и масови комуникации
Специалност "Връзки с обществеността" други специалности
2 Маг. програма "PR на кризисния мениджмънт" ФХН

Форма на обучение, вид обучение според заплащаната такса и
основание за приемане, семестриална такса
Редовно обучение
Задочно обучение

Брой
семест- държ. такса - пл. обучение ри
по чл. 9, ал. 3, по чл. 9, ал. 3,
т. 6, б. "а" от
ЗВО

т. 6, б. "б" от
ЗВО

Място на обучение

пл. обучение по чл. 21, ал. 3
и ал. 4 от ЗВО

пл. обучение по чл. 9, ал. 3,
т. 6, б. "б" от
ЗВО

пл. обучение по чл. 21, ал. 3
и ал. 4 от ЗВО

Шумен

50.

2

-

919.40 лв.

770.00 лв.

919.40 лв.

550.00 лв.

да

50.

3

-

919.40 лв.

770.00 лв.

919.40 лв.

550.00 лв.

да

51.

2

-

919.40 лв.

770.00 лв.

919.40 лв.

550.00 лв.

да

51.

3

-

919.40 лв.

770.00 лв.

919.40 лв.

550.00 лв.

да

52.

2

-

919.40 лв.

770.00 лв.

919.40 лв.

550.00 лв.

да

52.

3

-

919.40 лв.

770.00 лв.

919.40 лв.

550.00 лв.

да

53.

2

-

919.40 лв.

770.00 лв.

919.40 лв.

550.00 лв.

да

53.

3

-

919.40 лв.

770.00 лв.

919.40 лв.

550.00 лв.

да

54.

2

-

919.40 лв.

770.00 лв.

919.40 лв.

550.00 лв.

да

54.

3

-

919.40 лв.

770.00 лв.

919.40 лв.

550.00 лв.

да

2

-

550.00 лв.

-

550.00 лв.

-

да

3

-

550.00 лв.

-

550.00 лв.

-

да

2

-

550.00 лв.

-

550.00 лв.

-

да

3

-

550.00 лв.

-

550.00 лв.

-

да

3.8. Икономика
Специалност "Икономика" 1 Маг. програма "Европейски фондове и
програми"
Специалност "Икономика" 2 Маг. програма "Европейски фондове и
програми"
Специалност "Икономика" 1 Маг. програма "Икономика и управление на
бизнеса"
Специалност "Икономика" 2 Маг. програма "Икономика и управление на
бизнеса"

Варна

Добрич

от проф. направление "3.8. Икономика"

55.

ФМИ

55.

ФМИ

56.

ФМИ

56.

ФМИ

други специалности

от проф. направление "3.8. Икономика"

други специалности

Стр. 9 от 15

Област на висше образование,
Професионално направление,
Специалност - магистърска програма

Факултет

Завършена специалност

ПЕДАГОГИЧЕСКИ
НАУКИ
Специалност
"Икономика"
от проф. направление "3.8. Икономика"
ФМИ
Маг.
програма
"Корпоративни
финанси
и
1
счетоводство"
Специалност "Икономика" други специалности
ФМИ
Маг.
програма
"Корпоративни
финанси
и
2
счетоводство"
4. ПРИРОДНИ НАУКИ, МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
4.1. Физически науки
Специалност "Физика" от проф. направление "4.1. Физически науки";
ФПН
1 Маг. програма "Метеорология"
Педагогика на обучението по биология и физика
Специалност "Физика" други специалности
ФПН
2 Маг. програма "Метеорология"
Специалност "Физика" от проф. направление "4.1. Физически науки";
ФПН
1 Маг. програма "Астрофизика"
Педагогика на обучението по биология и физика
Специалност "Физика" други специалности
ФПН
2 Маг. програма "Астрофизика"
Специалност "Физика" от проф. направление "4.1. Физически науки"; от
Маг. програма "Медицинска физика"
проф. направление "1.3. Педагогика на обучението
ФПН
1
по ..." с проф. квалификация "Учител по физика"

Форма на обучение, вид обучение според заплащаната такса и
основание за приемане, семестриална такса
Редовно обучение
Задочно обучение

Брой
семест- държ. такса - пл. обучение ри
по чл. 9, ал. 3, по чл. 9, ал. 3,
т. 6, б. "а" от
ЗВО

т. 6, б. "б" от
ЗВО

Място на обучение

пл. обучение по чл. 21, ал. 3
и ал. 4 от ЗВО

пл. обучение по чл. 9, ал. 3,
т. 6, б. "б" от
ЗВО

пл. обучение по чл. 21, ал. 3
и ал. 4 от ЗВО

Шумен

57.

2

-

550.00 лв.

-

550.00 лв.

-

да

57.

4

-

550.00 лв.

-

550.00 лв.

-

да

58.
58.
59.
59.

2

400.00 лв.

1 231.60 лв.

770.00 лв.

1 231.60 лв.

550.00 лв.

да

3

-

1 231.60 лв.

770.00 лв.

1 231.60 лв.

550.00 лв.

да

2

400.00 лв.

1 231.60 лв.

770.00 лв.

1 231.60 лв.

550.00 лв.

да

3

-

1 231.60 лв.

770.00 лв.

1 231.60 лв.

550.00 лв.

да

60.

2

400.00 лв.

1 231.60 лв.

770.00 лв.

-

-

да

4

-

1 231.60 лв.

770.00 лв.

-

-

да

2

400.00 лв.

1 231.60 лв.

770.00 лв.

1 231.60 лв.

550.00 лв.

да

3

-

1 231.60 лв.

770.00 лв.

1 231.60 лв.

550.00 лв.

да

2

400.00 лв.

1 231.60 лв.

770.00 лв.

1 231.60 лв.

550.00 лв.

да

3

-

1 231.60 лв.

770.00 лв.

1 231.60 лв.

550.00 лв.

да

Специалност "Физика" Маг. програма "Медицинска физика"

60.2

4.2. Химически науки
Специалност "Химия" Маг. програма "Органична химия"

61.1

Специалност "Химия" -

61.2 Маг. програма "Органична химия"
62.1

Специалност "Химия" Маг. програма "Екологична химия"

Специалност "Химия" -

62.2 Маг. програма "Екологична химия"

от проф. направления "4.2. Химически науки", "4.3.
Биологически науки", "5.2. Електротехника,
електроника и автоматика", "5.10. Химични
технологии", "7.1. Медицина", "1.3. Педагогика на
ФПН обучението по ..." с проф. квалификация "Учител
по химия", "Учител по биология"; Математика;
Компютърна информатика; Компютърни
информационни технологии; Педагогика на
обучението по математика и информатика
от проф. направления "4.2. Химически науки",
"5.10. Химични технологии", "1.3. Педагогика на
ФПН
обучението по ..." с проф. квалификация "Учител
по химия"; Екология и опазване на околната среда
други специалности
ФПН
от проф. направления "4.2. Химически науки",
"5.10. Химични технологии", "1.3. Педагогика на
ФПН
обучението по ..." с проф. квалификация "Учител
по химия"; Екология и опазване на околната среда
други специалности
ФПН

Варна

Добрич

Стр. 10 от 15

Област на висше образование,
Професионално направление,
Специалност - магистърска програма

63.1

ПЕДАГОГИЧЕСКИ
Специалност
"Химия" -НАУКИ
Маг. програма "Екологични биотехнологии и
контрол на храни"

Специалност "Химия" -

63.2 Маг. програма "Екологични биотехнологии и
64.1

контрол на храни"
Специалност "Химия" Маг. програма "Химични аспекти в
растителната защита"

Специалност "Химия" -

64.2 Маг. програма "Химични аспекти в

растителната защита"
4.3. Биологически науки
Специалност "Екология и опазване на околната
среда" 1 Маг. програма "Управление и опазване на
екосистемите"

65.

65.2

66.1

66.2

Факултет

Завършена специалност

от проф. направления "4.2. Химически науки", "4.3.
Биологически науки", "6.2. Растителна защита",
ФПН "1.3. Педагогика на обучението по ..." с проф.
квалификация "Учител по химия" или "Учител по
биология"
други специалности
ФПН
от проф. направления "4.2. Химически науки",
"5.10. Химични технологии", "6.2. Растителна
ФПН защита", "1.3. Педагогика на обучението по ..." с
проф. квалификация "Учител по химия" или
"Учител по биология"; Екология и опазване на
други специалности
ФПН

от проф. направления "4.3. Биологически науки",
"1.3. Педагогика на обучението по ..." с проф.
ФПН квалификация "Учител по биология" или "Учител
по химия"; от област на висшето образование ''6.
Аграрни науки и ветеринарна медицина"
други специалности

Специалност "Екология и опазване на околната
среда" ФПН
Маг. програма "Управление и опазване на
екосистемите"
Специалност "Екология и опазване на околната
от проф. направления "4.3. Биологически науки",
среда" "4.2. Химически науки", "1.3. Педагогика на
Маг. програма "Екология на микроорганизмите,
обучението по ..." с проф. квалификация "Учител
ФПН
биотехнологии, пречистване и контрол"
по биология" или "Учител по химия"; от област на
висшето образование ''6. Аграрни науки и
ветеринарна медицина"
Специалност "Екология и опазване на околната
други специалности
среда" Маг. програма "Екология на микроорганизмите, ФПН
биотехнологии, пречистване и контрол"

Форма на обучение, вид обучение според заплащаната такса и
основание за приемане, семестриална такса
Редовно обучение
Задочно обучение

Брой
семест- държ. такса - пл. обучение ри
по чл. 9, ал. 3, по чл. 9, ал. 3,

Място на обучение

пл. обучение по чл. 21, ал. 3
и ал. 4 от ЗВО

пл. обучение по чл. 9, ал. 3,
т. 6, б. "б" от
ЗВО

пл. обучение по чл. 21, ал. 3
и ал. 4 от ЗВО

Шумен

т. 6, б. "а" от
ЗВО

т. 6, б. "б" от
ЗВО

2

400.00 лв.

1 231.60 лв.

840.00 лв.

1 231.60 лв.

600.00 лв.

да

3

-

1 231.60 лв.

840.00 лв.

1 231.60 лв.

600.00 лв.

да

2

400.00 лв.

1 231.60 лв.

770.00 лв.

1 231.60 лв.

550.00 лв.

да

3

-

1 231.60 лв.

770.00 лв.

1 231.60 лв.

550.00 лв.

да

2

400.00 лв.

1 231.60 лв.

840.00 лв.

1 231.60 лв.

600.00 лв.

да

3

-

1 231.60 лв.

840.00 лв.

1 231.60 лв.

600.00 лв.

да

2

400.00 лв.

1 231.60 лв.

840.00 лв.

1 231.60 лв.

600.00 лв.

да

3

-

1 231.60 лв.

840.00 лв.

1 231.60 лв.

600.00 лв.

да

Варна

Добрич
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Област на висше образование,
Професионално направление,
Специалност - магистърска програма

67.1

67.2

68.1

ПЕДАГОГИЧЕСКИ
Специалност
"ЕкологияНАУКИ
и опазване на околната
среда" Маг. програма "Биотероризъм и безопасност на
храни"

Специалност "Екология и опазване на околната
среда" Маг. програма "Биотероризъм и безопасност на
храни"
Специалност "Екология и опазване на околната
среда" Маг. програма "Екология на лечебните
растения"

Специалност "Екология и опазване на околната
среда" 2 Маг. програма "Екология на лечебните
растения"
4.4. Науки за земята
Специалност "География и регионална
политика" 1 Маг. програма "Приложна география и
географски информационни системи"
Специалност "География и регионална
политика" 2 Маг. програма "Приложна география и
географски информационни системи"
4.5. Математика
Специалност "Математика" 1 Маг. програма "Анализ"
Специалност "Математика" 1 Маг. програма "Алгебра"
Специалност "Математика" 1 Маг. програма "Стопанска математика"

Факултет

Завършена специалност

от проф. направления "4.3. Биологически науки",
"4.2. Химически науки", "1.3. Педагогика на
обучението по ..." с проф. квалификация "Учител
ФПН по биология" или "Учител по химия"; от област на
висшето образование ''6. Аграрни науки и
ветеринарна медицина"
ФПН
от проф. направления "4.3. Биологически науки",
"4.2. Химически науки", "1.3. Педагогика на
обучението по ..." с проф. квалификация "Учител
ФПН по биология" или "Учител по химия", "6.1.
Растениевъдство", ''6.2. Растителна защита'', ''6.5.
Горско стопанство'', ''7.3. Фармация'', ''5.11.
Биотехнологии'', ''5.12. Хранителни технологии''
други специалности
ФПН

69.

от проф. направление "4.4. Науки за земята"; от
проф. направление "1.3. Педагогика на обучението
ФПН
по ..." с проф. квалификация "Учител по география"

ФПН

70.
71.

ФМИ

Специалност "Математика" -

Място на обучение

пл. обучение по чл. 21, ал. 3
и ал. 4 от ЗВО

пл. обучение по чл. 9, ал. 3,
т. 6, б. "б" от
ЗВО

пл. обучение по чл. 21, ал. 3
и ал. 4 от ЗВО

Шумен

т. 6, б. "а" от
ЗВО

т. 6, б. "б" от
ЗВО

2

400.00 лв.

1 231.60 лв.

840.00 лв.

1 231.60 лв.

600.00 лв.

да

3

-

1 231.60 лв.

840.00 лв.

1 231.60 лв.

600.00 лв.

да

2

400.00 лв.

1 231.60 лв.

840.00 лв.

1 231.60 лв.

600.00 лв.

да

3

-

1 231.60 лв.

840.00 лв.

1 231.60 лв.

600.00 лв.

да

2

400.00 лв.

1 231.60 лв.

840.00 лв.

1 231.60 лв.

600.00 лв.

да

3

-

1 231.60 лв.

840.00 лв.

1 231.60 лв.

600.00 лв.

да

2

400.00 лв.

1 231.60 лв.

770.00 лв.

1 231.60 лв.

550.00 лв.

да

2

400.00 лв.

1 231.60 лв.

770.00 лв.

1 231.60 лв.

550.00 лв.

да

2

400.00 лв.

1 231.60 лв.

770.00 лв.

1 231.60 лв.

550.00 лв.

да

2

400.00 лв.

1 231.60 лв.

770.00 лв.

1 231.60 лв.

550.00 лв.

да

3

-

1 231.60 лв.

770.00 лв.

1 231.60 лв.

550.00 лв.

да

Варна

Добрич

други специалности

69.

72.2 Маг. програма "Стопанска математика"
Специалност "Математика" 72.3 Маг. програма "Стопанска математика"

Брой
семест- държ. такса - пл. обучение ри
по чл. 9, ал. 3, по чл. 9, ал. 3,

други специалности

68.

72.

Форма на обучение, вид обучение според заплащаната такса и
основание за приемане, семестриална такса
Редовно обучение
Задочно обучение

ФМИ

от проф. направление "4.5. Математика"
от проф. направление "4.5. Математика"

от проф. направления "4.5. Математика", "4.6.
ФМИ Информатика и компютърни науки"; Педагогика на
обучението по математика и информатика
от проф. направление "3.8. Икономика"
ФМИ
ФМИ

други специалности
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ПЕДАГОГИЧЕСКИ
НАУКИ науки
и компютърни
4.6. Информатика
Специалност "Информатика" 1 Маг. програма "Мултимедийни технологии"
Специалност "Информатика" 2 Маг. програма "Мултимедийни технологии"
Специалност "Информатика" 1 Маг. програма "Софтуерно инженерство"
Специалност "Информатика" 1 Маг. програма "Софтуерни технологии"
Специалност "Информатика" 2 Маг. програма "Софтуерни технологии"
5. ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ
5.3. Комуникационна и компютърна техника
Специалност "Комуникационни и
информационни системи" 1 Маг. програма "Комуникационни и
информационни системи"
Специалност "Комуникационни и
информационни системи" 2 Маг. програма "Комуникационни и
информационни системи"
Специалност "Радиолокационна техника и
технологии" 1 Маг. програма "Радиолокация и
радионавигация"
Специалност "Радиолокационна техника и
технологии" 2 Маг. програма "Радиолокация и
радионавигация"
Специалност "Радиокомуникационна техника и
технологии" 1 Маг. програма "Радиокомуникационна техника
и технологии"
Специалност "Радиокомуникационна техника и
технологии" 2 Маг. програма "Радиокомуникационна техника
и технологии"

73.
73.
74.
75.
75.

Факултет

ФМИ
ФМИ

Завършена специалност

от проф. направление "4.6. Информатика и
компютърни науки"
други специалности

от проф. направление "4.6. Информатика и
компютърни науки"
от проф. направление "4.6. Информатика и
ФМИ
компютърни науки"
други специалности
ФМИ
ФМИ

76.

от проф. направления "4.6. Информатика и
компютърни науки", "5.2. Електротехника,
ФТН
електроника и автоматика", "5.3. Комуникационна и
компютърна техника"
други специалности

76.

ФТН

77.

от проф. направления "4.6. Информатика и
компютърни науки", "5.2. Електротехника,
ФТН
електроника и автоматика", "5.3. Комуникационна и
компютърна техника"
други специалности

77.

ФТН

78.

от проф. направления "4.6. Информатика и
компютърни науки", "5.2. Електротехника,
ФТН
електроника и автоматика", "5.3. Комуникационна и
компютърна техника"
други специалности

78.

ФТН

Форма на обучение, вид обучение според заплащаната такса и
основание за приемане, семестриална такса
Редовно обучение
Задочно обучение

Брой
семест- държ. такса - пл. обучение ри
по чл. 9, ал. 3, по чл. 9, ал. 3,

Място на обучение

пл. обучение по чл. 21, ал. 3
и ал. 4 от ЗВО

пл. обучение по чл. 9, ал. 3,
т. 6, б. "б" от
ЗВО

пл. обучение по чл. 21, ал. 3
и ал. 4 от ЗВО

Шумен

Варна

Добрич

т. 6, б. "а" от
ЗВО

т. 6, б. "б" от
ЗВО

2

400.00 лв.

1 231.60 лв.

770.00 лв.

1 231.60 лв.

550.00 лв.

да

3

-

1 231.60 лв.

700.00 лв.

1 231.60 лв.

550.00 лв.

да

2

400.00 лв.

1 231.60 лв.

770.00 лв.

1 231.60 лв.

550.00 лв.

да

2

400.00 лв.

1 231.60 лв.

770.00 лв.

1 231.60 лв.

550.00 лв.

да

3

-

1 231.60 лв.

770.00 лв.

1 231.60 лв.

550.00 лв.

да

3

400.00 лв.

1 231.60 лв.

770.00 лв.

1 231.60 лв.

550.00 лв.

да

4

-

1 231.60 лв.

770.00 лв.

1 231.60 лв.

550.00 лв.

да

3

400.00 лв.

1 231.60 лв.

770.00 лв.

1 231.60 лв.

550.00 лв.

да

4

-

1 231.60 лв.

770.00 лв.

1 231.60 лв.

550.00 лв.

да

3

400.00 лв.

1 231.60 лв.

770.00 лв.

1 231.60 лв.

550.00 лв.

да

4

-

1 231.60 лв.

770.00 лв.

1 231.60 лв.

550.00 лв.

да
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Факултет

Завършена специалност

Форма на обучение, вид обучение според заплащаната такса и
основание за приемане, семестриална такса
Редовно обучение
Задочно обучение

Брой
семест- държ. такса - пл. обучение ри
по чл. 9, ал. 3, по чл. 9, ал. 3,

Място на обучение

пл. обучение по чл. 21, ал. 3
и ал. 4 от ЗВО

пл. обучение по чл. 9, ал. 3,
т. 6, б. "б" от
ЗВО

пл. обучение по чл. 21, ал. 3
и ал. 4 от ЗВО

Шумен

т. 6, б. "а" от
ЗВО

т. 6, б. "б" от
ЗВО

3

400.00 лв.

1 231.60 лв.

770.00 лв.

1 231.60 лв.

550.00 лв.

да

4

-

1 231.60 лв.

770.00 лв.

1 231.60 лв.

550.00 лв.

да

3

400.00 лв.

1 231.60 лв.

770.00 лв.

1 231.60 лв.

550.00 лв.

да

4

-

1 231.60 лв.

770.00 лв.

1 231.60 лв.

550.00 лв.

да

3

-

1 331.60 лв.

980.00 лв.

1 331.60 лв.

700.00 лв.

да

4

-

1 331.60 лв.

980.00 лв.

1 331.60 лв.

700.00 лв.

да

2

-

1 231.60 лв.

770.00 лв.

1 231.60 лв.

550.00 лв.

да

4

-

1 231.60 лв.

770.00 лв.

1 231.60 лв.

550.00 лв.

да

83.
83.

2

-

1 989.95 лв.

-

1 989.95 лв.

-

да

3

-

1 989.95 лв.

-

1 989.95 лв.

-

да

84.

2

500.00 лв.

3 206.17 лв.

980.00 лв.

3 206.17 лв.

700.00 лв.

да

84.

4

-

3 206.17 лв.

980.00 лв.

3 206.17 лв.

700.00 лв.

да

ПЕДАГОГИЧЕСКИ
НАУКИ
Специалност
"Сигналноохранителни
системи и
технологии" 1 Маг. програма "Сигналноохранителни системи
и технологии"
Специалност "Сигналноохранителни системи и
технологии" 2 Маг. програма "Сигналноохранителни системи
и технологии"
Специалност "Компютърни технологии за
автоматизация на производството" 1 Маг. програма "Компютърни технологии за
автоматизация на производството"
Специалност "Компютърни технологии за
автоматизация на производството" 2 Маг. програма "Компютърни технологии за
автоматизация на производството"
5.7. Архитектура, строителство и геодезия
Специалност "Геодезия" 1 Маг. програма "Геоматика"
Специалност "Геодезия" 2 Маг. програма "Геоматика"
5.13. Общо инженерство
Специалност "Инженерна логистика" Маг. програма "Инженерна логистика"

79.

от проф. направления "4.6. Информатика и
компютърни науки", "5.2. Електротехника,
ФТН
електроника и автоматика", "5.3. Комуникационна и
компютърна техника"
други специалности

79.

ФТН

80.

от проф. направления "4.6. Информатика и
компютърни науки", "5.2. Електротехника,
ФТН
електроника и автоматика", "5.3. Комуникационна и
компютърна техника"
други специалности

80.

ФТН

81.
81.

ФТН

82.1

Специалност "Инженерна логистика" -

82.2 Маг. програма "Инженерна логистика"

ФТН

Геодезия; Маркшайдерство и геодезия
други специалности от проф. направление "5.7.
Архитектура, строителство и геодезия"

от проф. направления "5.6. Материали и
материалознание", "5.9. Металургия", "5.13. Общо
ФТН
инженерство"; Машиностроителна техника и
технологии
други специалности
ФТН

6. АГРАРНИ НАУКИ И ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА
6.2. Растителна защита
Специалност "Растителна защита " Растителна защита
ФПН
1 Маг. програма "Растителна защита "
Специалност "Растителна защита " други специалности
ФПН
2 Маг. програма "Растителна защита "
9. СИГУРНОСТ И ОТБРАНА
9.1. Национална сигурност
Специалност "Системи за сигурност" от проф. направления "9.1. Национална сигурност",
ФТН "9.2. Военно дело"
1 Маг. програма "Административна и
организационна сигурност"
Специалност "Системи за сигурност" други специалности
ФТН
2 Маг. програма "Административна и
организационна сигурност"

Варна

Добрич
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85.1
85.2

ПЕДАГОГИЧЕСКИ
Специалност
"Системи НАУКИ
за сигурност" Маг. програма "Управление на кризи и
реагиране при бедствия"
Специалност "Системи за сигурност" Маг. програма "Управление на кризи и
реагиране при бедствия"

Факултет

Завършена специалност

от проф. направления "9.1. Национална сигурност",
ФТН "9.2. Военно дело"

Форма на обучение, вид обучение според заплащаната такса и
основание за приемане, семестриална такса
Редовно обучение
Задочно обучение

Брой
семест- държ. такса - пл. обучение ри
по чл. 9, ал. 3, по чл. 9, ал. 3,

Място на обучение

пл. обучение по чл. 21, ал. 3
и ал. 4 от ЗВО

пл. обучение по чл. 9, ал. 3,
т. 6, б. "б" от
ЗВО

пл. обучение по чл. 21, ал. 3
и ал. 4 от ЗВО

Шумен

т. 6, б. "а" от
ЗВО

т. 6, б. "б" от
ЗВО

2

500.00 лв.

3 206.17 лв.

980.00 лв.

3 206.17 лв.

700.00 лв.

да

4

-

3 206.17 лв.

980.00 лв.

3 206.17 лв.

700.00 лв.

да

Варна

Добрич

други специалности
ФТН

Забележка. Студентите, обучаващи се в магистърските програми от проф. направления "2.1. Филология", "2.2. История и археология", "3.8. Икономика", "4.4. Науки за земята", "4.5.
Математика" и "4.6. Информатика и компютърни науки" могат при изявено желание да получат педагогическа правоспособност. Таксата зависи от броя на изучаваните дисциплини (между 540 и
780 лв).
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