СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ЗА УЧИТЕЛИ И МЕНИДЖЪРИ
НА УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ
Департаментът за модерни обучителни методи към ВУМ предлага
повишаване на квалификацията под формата на професионално-педагогическа
специализация. Всяка специализация осигурява срещи с преподаватели от висше
учебно заведение и допълнително обучение за обогатяване и надграждане на
мениджърската и психолого-педагогическата компетентност.
Според Чл. 60. (1), т.2 от Наредба №12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното
развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти
завършилите едногодишна професионално – педагогическа специализация със
среден успех най-малко много добър 4,50 и дипломна работа с представена добра
педагогическа практика имат право на защита на трета професионалнопедагогическа степен.
Според ал. (2) на чл. 60 от същата Наредба Специализацията отговаря на
следните условия:
1.Има
за
цел
повишаване
на
професионално-педагогическата
компетентност на обучаващите се в съответствие със заеманата от тях длъжност;
2.Провежда се по учебен план, в който най-малко 50 % от учебните часове
са за учебни дисциплини, свързани с педагогическата, психологическата или
методическата подготовка на специализантите или по управление на
образованието;
3. Хорариумът на занятията по учебен план е 240 академични часа, от които
50% са присъствени.
4. На завършилите специализацията се издава свидетелство по чл. 48, ал. 1,
т. 2. от същата Наредба.
5. Условията за участие в специализацията се договарят между
специализанта и висшето училище, като учебният план на специализацията е
неразделна част от договора.
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ЗА ДЕЙСТВАЩИ И БЪДЕЩИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА УЧИЛИЩА И
ДЕТСКИ ГРАДИНИ
ТЕМАТИКА
за 2017/2018 г.
СЪВРЕМЕННИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ЕФЕКТИВЕН МЕНИДЖМЪНТ НА
ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНСТИТУЦИЯ
МОДУЛИ НА ОБУЧЕНИЕ:
• Образователен мениджмънт (Международна образователна политика;
Икономика и маркетинг на образованието; Основи на управлението)
• Мениджмънт на човешките ресурси в училище (Психология на мениджмънта
в образованието; Социология на образованието; Контроол и оценяване на
човешките ресурси в образованието)
• Съвременният ръководител в образованието (Лидерско поведение на
ръководителя; Организационна конфликтология и етика)

• Мениджмънт на промяната и Организационна култура
• Научно-педагогически изследвания
Приключването на изучаването на учебните дисциплини, включени в
модулите, е свързано с една от следните форми: участие в дискусия (и във
виртуална класна стая), работа по собствен проект, разработване на собствени
учебни материали по фрагмент учебно съдържание, филм, организиране или
участие в тренинг и др.
Форма на обучение: присъствено-дистанционна в рамките на 240 академични
часа
Срок на обучение: една година
Форма на дипломиране: защита на Дипломен проект
Специализацията се ръководи от екип на проф. д-р Д.Каменова.
Такса: 360. лв. за всеки от двата семестъра + 300 лв. за ръководство, подготовка и
защита на дипломна работа.
Настаняване: На специализантите се осигурява възможност за нощувка и обяд на
студентски цени в Учебната база на ВУМ.
За всяка една специализация е определен прием до максимум 6 специализанти.
При успешно завършване на обучението, специализантите получават
„Свидетелство за професионално-педагогическа специализация“.

Необходими документи за записване:
•Молба по образец
•Копие от диплома за завършено висше образование
•Декларация от работодател за известеност (ако специализантът работи)
•Документ за платена такса за обучение
Краен срок за кандидатстване: 18 август 2017г.
За допълнителна информация:
Моб. 0882 370 016
E-mail: dmom@vumk.eu
Висше училище по мениджмънт, ул. „България“ №3, гр. Добрич

