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ОБЛАСТ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ПЕДАГОГИЧЕСКИ НАУКИ 

 
       ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ : 1.3. ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО 

 СПЕЦИАЛНОСТ : ТЕХНИКА, ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 

    

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА: КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: МАГИСТЪР 

 ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ : ПЕДАГОГ, КАРИЕРЕН КОНСУЛТАНТ И  
ОРГАНИЗАТОР НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ 

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ : 4 семестъра 

 ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ : РЕДОВНА И ЗАДОЧНА 

  

 

Цел и характеристика на подготовката  
Магистърската програма „Кариерно развитие и предприемачество” свързва  

кариерното развитие на личността с обучението й по предприемачество като доказана 
фирмена, образователна и личностно-поведенческа практика. Целеположен е 
специалист, работещ в активно променяща се среда, компетентен да интегрира   
традиционни и алтернативни в  целевото, съдържателното и технологичното 
отношение консултантски и мениджърски функции и аспекти на кариерното развитие 
и предприемачеството. Програмата отчита международния опит в подготовката на 
студентите-магистри като същевременно се съобразява с националните реалности и 
тенденции на пазара на труда.    

Магистърската програма е разработена в съответствие с чл. 9 от Наредбата за 
държавните изисквания за придобиване на висше образование по образователно-
квалификационните степени (ДВ бр.76 от 6.082002г.) и в съответствие с 
Националната квалификационна рамка (НКР) на Република България (решение № 
96 на МС от 2.02. 2012г.) съгласувана с Европейската квалификационна рамка 
(ЕКР) за учене през целия живот. Обучението по програмата съответства на ниво 7 за 
ЕКР и НКР и се отнася  до „Магистър след бакалавър по друга специалност (120 
кредита по ECTS).  

 
Организация на обучението по магистърската програма 
Обучението е с продължителност от четири семестъра и се отнася до студенти-

магистри, завършили ОКС „бакалавър” от разнородни професионални направления, 
различни от „Техника, технологии и предприемачектво” (съответно и „Педагогика на 
обучението по техника и технологии”) и не притежаващи професионалната 
квалификация „Учител но техника, технологии и предприемачество” ( съответно и 
„Учител по техника и технологии”) 

Учебният план е съобразен като общ хорариум и  ECTS кредити с държавните 
изисквания (чл. 44 а от Закона за изменение и допълнение на ЗВО – ДВ бр. 



48/04.06.2004г. за прилагане на система за натрупване и трансфер на кредити във 
висшите училища – ДВ бр. 89/12.10.2004г. 

В стуктурата на учебния план са включени задължителни дисциплини, избираеми 
тематични дисциплини и избираеми тематични практикуми.  

 
Съдържанието на обучението е свързано с изграждането на основните групи 

професионални компетнтности за извършване на изследователска, диагностична, 
консултантска и методическа дейност; комуникационна, информационна и 
управленческа дейност; работа с документация; изграждане на ефективен 
индивидуален, групов и екипен работен стил.  

Студентите, развиват своите знания, умения,  лични и професионални 
компетентности чрез системна и надграждаща се академична и практическа 
подготовка, включваща учебни дисциплини и практикуми, съответстващи на 
бинарността, интегралността и специфичността на придобиваната професионална 
квалификация. За тази цел  с приоретет в процеса на практическото обучение се ползва 
професионалния опит на действащи в реалната практика експерти.  

 
Процесът на обучение включва използването на съвременни лекционни, 

практически, интерактивни и тренинг форми с оглед подготовката на студентите да е 
ориентирана към активизиране на образователните им възможности върху основата на 
реални професионални практически проблеми и ситуации. За тази цел в учебния 
процес се залага на работата в малки групи, на екипните задачи и проекти и 
използването на актуални информационни и интернет-ресурси.  

 
Дипломирането по магистърската програма „Кариерно развитие и 

предприемачество” завършва с Държавен теоретичен изпит или Защита на дипломна 
работа. 

 
Квалификация и кариерно развитие на специалистите, зъвършили магистърската 

програма 
Дипломираните магистри имат необходимата подготовка за професионална 

реализация в сферите на образованието и стопанската дейност като: 
 преподаватели в национални и регионални професионални обучаващи 

институции, курсове и програми, свързани с квалификацията на учащи, както 
квалификацията и преквалификацията на работещи или безработни; 

 кариерни консултанти в системата на формалното и неформалното 
продължаващо професионално обучение; 

 кариерни консултанти и организатори на предприемаческо обучение в рамките 
на формалното общообразователно и професионално училище, колежи и висши 
училища, както и такива в алтернативните форми на неформалното 
образование;  

 експерт-оценители на проекти, курсове и програми за кариерно развитие  и 
предприемаческо обучение в сферата на фирмено продължаващо 
професионално обучение; 

 автори и мениджъри на образователни проекти и ръководители на екипи от 
областта на кариерното развитие на личността и обучението по 
предприемачество в сферата на формалното, неформалното и фирменото 
продължаващо професионално обучение. 
 



Според конкретните описания на стандартизираните възможности за заемане на 
професионални длъжности, съобразно подкласа, групите и единичните групи на 
Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД - 2011) 
дипломираните студенти по магистърската програма „Кариерно развитие и 
предприемачество” имат възможности да заемат професионални длъжности, които са 
допълващи или надграждащи бакалавърската им програма. В този смисъл 
дипломираните магистри могат да бъдат  назначавани на работа съобразно 
разпорежданията на закона и правилниците на ВУЗ за: 

 2310 6001 Преподавател, висше училище 
 2310 7002 Асистент, висше училище 
 2310 6008 Гост-преподавател, висше училище 
 2310 6009 Хоноруван преподавател, висше училище 

 

Освен това дипломираният магистър може да заема съобразно изискванията за 
кариерно развитие и следните длъжности по НКПД: 

 23551 Специалисти по образователни методи 
 23595046 Ръководител на учебна дейност 
 23596012 Педагог 

 
 2423 Специалисти по управление на персонала и кариерно развитие 
 24236004 Експерт, подбор на персонала 
 24236005 Експерт, професионално/кариерно ориентиране 
 24236007 Експерт, трудово посредничество и професионално ориентиране 
 24236009 Кариерен консултант 

 
 2424 Специалисти по обучение и развитие на персонала 
 24246001 Експерт, обучение и квалификация 
 24246002 Специалист, обучение и развитие 
 21246003 Специалист, развитие на работната сила 
 24246004 Организатор обучение 
 
Дипломираните магистри по програмата имат възможност да: 

 специализират в различни форми за следдипломна квалификация и 
продължаващо обучение; 

 продължат образованието си в ОКС „доктор”. 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 РАМКА НА УЧЕБНИЯ ПЛАН 
  

Първи семестър ECTS  
кредити 

Втори семестър ECTS 
кредити 

Педагогика на общотехнологичната 
и професионалната подготовка 
Основи на предприемачеството 
Училищно консултиране 

 
6 
6 
6 
 
 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 
 

6 
 

Организационно поведение 
Методика на предприемаческото обучение 
Кариерно ориентиране 
 

6 
6 
6 
 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
6 
 

Избираеми дисциплини 
(студентите избират една 

дисциплина от всяка група) 
 
Първа група 
Технология на проблемното 
обучение 
Основи на техническото творчество 
Дидактическо прогнозиране и 
моделиране 
 
 
Втора група 
Гражданско образование 
Педагогическа социология 
Управление на образователни 
проекти 

Избираеми дисциплини (студентите избират 
една дисциплина от всяка група) 

 
Първа група 
Психолого-педагогически измервания в обучението 
Анализ на професиите 
Кариерно развитие на учителя 
 
 
Втора група 
Методика на формирането на икономическа 
култура в средното образование 
Продължаващо образование 
Дистанционно обучение 
 

 Общо 30  Общо 30 
Трети семестър ECTS  

кредити 
Четвърти семестър ECTS  

кредити 
Кариерно развитие на личността 
Съвременни модели и подходи в 
предприемачеството 
 

5 
5 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 

5 
 

  

Избираеми дисциплини 
(студентите избират една 

дисциплина от всяка група) 
 
Първа група 
Кариерно консултиране 
Управление на кариерата 
Кариерно образование 
 
Втора група 
Икономика и пазар 
География, глобализация и бизнес 
Приложна икономика и 
мениджмънт 
 
 

 
Практикуми - първа група 
Мотивационен тренинг за 
формиране на умения за заетост 
Кариерно консултиране на групи 
Супервизия и консултиране 
 
 
Практикуми - втора група 
Проектно финансиране на 
предприемаческия бизнес 
Тиймбилдинг и работа в екип 
Маркетинг, риск и иновации 

 

Избираеми дисциплини (студентите избират 
една дисциплина от всяка група) 

 
Първа група 
Пазар на труда 
Управление на персонала 
Организационно кариерно консултиране 
 
Втора група 
Образователни политики и технологии за 
предприемачество 
Фирмено и продължаващо професионално 
обучение 
Информационни и комуникационни технологии в 
обучението по предприемачество 

 
Практикуми - първа група 
Дизайн на програми за кариерно развитие 
Маркетинг и промотиране на програми за кариерно 
развитие 
Мониторинг и оценка на програми за кариерно 
развитие 
 
Практикуми - втора група 
Учебната фирма 
Компетентностно сертифициране в обучението по 
предприемачество 
Социално предприемачество 
 
Дипломиране 

 
 
 
4 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 

3,5 
 
 
 
 
 
 

3,5 
 
 
 
 
 

15 
 

 Общо 30  Общо 30 
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