Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"
Магистърски програми, в които се реализира прием през 2017 г.
(за лица, притежаващи висше образование с ОКС Професионален бакалавър)
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
1.2. Педагогика
Специалност "Специална педагогика" 1 Маг. програма "Логопедия"
Специалност "Предучилищна и начална
училищна педагогика" 1 Маг. програма "Иновации в предучилищното и
началното образование"
Специалност "Предучилищна и начална
училищна педагогика" 2 Маг. програма "Иновации в предучилищното и
началното образование"
Специалност "Предучилищна и начална
училищна педагогика" 1 Маг. Програма "Иновации в началното
образование"
Специалност "Предучилищна и начална
училищна педагогика" 2 Маг. Програма "Иновации в началното
образование"
Специалност "Предучилищна и начална
училищна педагогика" 1 Маг. програма "Иновации в предучилищното
образование"
Специалност "Предучилищна и начална
училищна педагогика" 1 Маг. програма "Начална училищна педагогика и
информационни технологии"
Специалност "Социална педагогика" 1 Маг. програма "Социално консултиране"

101.
102.
102.
103.
103.
104.

Факултет

ПФ

ПФ

ПФ

ПФ

ПФ

ПФ

105.

ПФ

106.

ПФ

Завършена специалност

от проф. направление "1.2. Педагогика"
Начална училищна педагогика; Начална училищна
педагогика и чужд език; Начална училищна
педагогика и информационни технологии
Предучилищна педагогика; Предучилищна
педагогика и чужд език

Начална училищна педагогика; Начална училищна
педагогика и чужд език; Начална училищна
педагогика и информационни технологии
Предучилищна педагогика; Предучилищна
педагогика и чужд език

Предучилищна педагогика; Предучилищна
педагогика и чужд език

Начална училищна педагогика; Начална училищна
педагогика и чужд език; Начална училищна
педагогика и информационни технологии
от проф. направление "1.2. Педагогика"

Брой
семестри

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

Място на обучение

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

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

5

-

770.00 лв.

-

550.00 лв.

да

4

-

770.00 лв.

-

550.00 лв.

да

да

4

-

770.00 лв.

-

550.00 лв.

да

да

4

-

770.00 лв.

-

550.00 лв.

да

да

4

-

770.00 лв.

-

550.00 лв.

да

да

4

-

770.00 лв.

-

550.00 лв.

да

да

4

-

770.00 лв.

-

550.00 лв.

да

4

-

770.00 лв.

-

550.00 лв.

да

Варна

Добрич
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Факултет

Завършена специалност

Брой
семестри

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

Място на обучение

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

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

4

-

770.00 лв.

-

550.00 лв.

да

4

-

770.00 лв.

-

550.00 лв.

да

4

-

770.00 лв.

-

550.00 лв.

да

4

-

770.00 лв.

-

550.00 лв.

да

4

-

770.00 лв.

-

550.00 лв.

да

4

-

770.00 лв.

-

550.00 лв.

да

113.

4

-

770.00 лв.

-

550.00 лв.

да

114.

4

-

770.00 лв.

-

550.00 лв.

да

115.

4

916.03 лв.

770.00 лв.

916.03 лв.

550.00 лв.

да

ПЕДАГОГИЧЕСКИ
НАУКИ
на обучението
по ...
1.3. 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" 1 Маг. програма "Педагогика на обучението по
визуални изкуства - Графика и графична
комуникация"
Специалност "Педагогика на обучението по
изобразително изкуство" 1 Маг. програма "Педагогика на обучението по
визуални изкуства - Дизайн"
Специалност "Педагогика на обучението по
изобразително изкуство" 1 Маг. програма "Педагогика на обучението по
визуални изкуства - Графичен дизайн"
Специалност "Педагогика на обучението по
физическо възпитание" 1 Маг. програма "Физическо възпитание и спорт
в училище"
Специалност "Педагогика на обучението по
техника и технологии" 1 Маг. програма "Иновации в технологичното
обучение и предприемачество"

107.
108.
109.
110.
111.
112.

ПФ

Педагогика на обучението по труд, техника и
изобразително изкуство

Шумен

Варна

Добрич

Педагогика на обучението по труд, техника и
изобразително изкуство
ПФ

ПФ

ПФ

ПФ

ПФ

Педагогика на обучението по труд, техника и
изобразително изкуство

Педагогика на обучението по труд, техника и
изобразително изкуство

от проф. направление "1.3. Педагогика на
обучението по ..." с проф. квалификация "Учител по
физическо възпитание"
от проф. направление "1.3. Педагогика на
обучението по ..."

Специалност "Педагогика на обучението по
Педагогика на обучението по история и география
история и география" 1 Маг. програма "Педагогика на обучението по ФХН
история и география "
Специалност "Педагогика на обучението по
Педагогика на обучението по история и география
ФХН
1 история и география" Маг. програма "Краезнание "
3. СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И ПРАВНИ НАУКИ
3.4. Социални дейности
Специалност "Социални дейности" от проф. направление "3.4. Социални дейности"
ПФ
1 Маг. програма "Регулиране и контрол в
системата на социалните дейности"
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Факултет

Завършена специалност

ПРИРОДНИ НАУКИ,НАУКИ
МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
4. ПЕДАГОГИЧЕСКИ
4.6. Информатика и компютърни науки
Специалност "Информатика" от проф. направление "4.6. Информатика и
ФМИ
1 Маг. програма "Софтуерни технологии"
компютърни науки"
5. ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ
5.3. Комуникационна и компютърна техника
Специалност "Комуникационни и
от проф. направление "5.3. Комуникационна и
информационни системи" компютърна техника"
ФТН
1 Маг. програма "Комуникационни и
информационни системи"
Специалност "Радиолокационна техника и
от проф. направление "5.3. Комуникационна и
технологии" компютърна техника"
ФТН
1 Маг. програма "Радиолокация и
радионавигация"
Специалност "Радиокомуникационна техника и
от проф. направление "5.3. Комуникационна и
технологии" компютърна техника"
1 Маг. програма "Радиокомуникационна техника ФТН
и технологии"
Специалност "Сигналноохранителни системи и
от проф. направление "5.3. Комуникационна и
технологии" компютърна техника"
1 Маг. програма "Сигналноохранителни системи ФТН
и технологии"
Специалност "Компютърни технологии за
от проф. направление "5.3. Комуникационна и
автоматизация на производството" компютърна техника"
ФТН
1 Маг. програма "Компютърни технологии за
автоматизация на производството"
5.13. Общо инженерство
Специалност "Инженерна логистика" от проф. направление "5.13. Общо инженерство"
ФТН
1 Маг. програма "Инженерна логистика"
6. АГРАРНИ НАУКИ И ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА
6.2. Растителна защита
Специалност "Растителна защита" от проф. направление "6.2. Растителна защита"
ФПН
1 Маг. програма "Растителна защита"

Брой
семестри

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

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

116.

4

1 370.20 лв.

770.00 лв.

1 370.20 лв.

550.00 лв.

117.

4

1 370.20 лв.

770.00 лв.

1 370.20 лв.

550.00 лв.

да

118.

4

1 370.20 лв.

770.00 лв.

1 370.20 лв.

550.00 лв.

да

119.

4

1 370.20 лв.

770.00 лв.

1 370.20 лв.

550.00 лв.

да

120.

4

1 370.20 лв.

770.00 лв.

1 370.20 лв.

550.00 лв.

да

121.

4

1 370.20 лв.

770.00 лв.

1 370.20 лв.

550.00 лв.

да

122.

4

1 370.20 лв.

770.00 лв.

1 370.20 лв.

550.00 лв.

да

123.

4

1 963.20 лв.

-

1 963.20 лв.

-

да

Варна

Добрич

да
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