
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ по МЕНИДЖМЪНТ 

ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА 

професионална квалификация “УЧИТЕЛ” 
 

Обучението за придобиване на професионална квалификация „учител” се осъществява от 

Висше училище по мениджмънт и се организира съгласно НАРЕДБА за държавни изисквания за 

придобиване на професионална квалификация „учител” от 11.11.2016 г. 

 

І. Обучението се организира в следните форми: 

1. Паралелно обучение – за студенти, които се обучават по специалностите, акредитирани за 

Висше училище по мениджмънт, едновременно с подготовката им по основната им 

специалност след завършване най-рано на четвърти семестър – втори курс. 

2. След завършване на шести семестър по основната специалност – за обучаващите се във 

Висше училище по мениджмънт, така и след придобита диплома за висше образование 

в други висши учебни заведения. 
 

ІІ. Видове подготовка: 

Обучението включва общообразователен минимум за теоретична и практическа подготовка при 

редовно обучение: 

 

1.    Теоретична подготовка: 

1.1.  Задължителни учебни дисциплини: 

           Учебен план: 

№ Дисциплина Хорариум Преподаватели: 

1. Педагогика /Теория на възпитанието и дидактика/ 60 часа           проф. д-р Д.Каменова 

2. Психология /обща, възрастова и педагогическа/ 60 часа           маг. Д. Димитров 

3.  Информационни и комуникационни технологии  
 в обучението и работа в дигитална среда 

30 часа           доц. д-р Н.Райчев 

4. Методика на обучението по... 90 часа           проф. д-р Д.Каменова 

5. Приобщаващо образование 20 часа           проф. д-р Д.Каменова 
 

В общия брой учебни часове за всяка учебна дисциплина са включени и между 25% и 50 % 

часове за самостоятелно разработване на проект, както и часове за индивидуални и групови 

консултации. 

1.2. Обучаващите се задължително ИЗБИРАТ по две учебни дисциплини от 

посочените две групи избираеми дисциплини: 

І група дисциплини: 

№ Дисциплина Хорариум Преподаватели: 

1. Психология на общуването в училище 40 часа    проф. д-р  Д. Каменова 

2. Педагогическа етика и управление на 

педагогически конфликти 
30 часа    проф. д-р  Д.Каменова 

3. Училищно законодателство и администрация и икономика 

на образованието –  образователен мениджмънт 
30 часа     ас.  С. Колева 

4. Интеркултурно (междукултурно) образование и 

комуникации в училище 
30 часа     проф. д-р Д. Каменова 

ІІ група дисциплини: 

№ Дисциплина Хорариум Преподаватели: 

1. Методика на чуждоезиковото обучение 30 часа      маг. М. Тодорова 

2. Методика на преподаване на предмет на чужд език 30 часа      маг. М. Тодорова 

3. Училищно и професионално ориентиране 20 часа      ас. С. Колева 

4. Педагогическа диагностика 30 часа    проф. д-р  Д. Каменова 

5.  Училищен мениджмънт 
едагогическа диагностика 

20 часа    проф. д-р  Д. Каменова 

1.3. Обучаващите се задължително изучават една факултативна дисциплина с 

хорариум 15 академични часа: 

№ Дисциплина Хорариум Преподаватели: 

1. Мениджмънт на класната стая 15 часа         ас. С. Колева 



2. Мениджмънт на класа 15 часа       проф. д-р Д. Каменова 

3. Стратегически инструменти за педагогически имидж 15 часа        проф. д-р Д. Каменова 

4. Съвременен български език 
 

15  часа       проф. д-р Д. Каменова 

5. Информационна компетентност 
 

15 часа       докт. Е. Юрченко 

 

2. Практическа подготовка: 

          Практическата подготовка на бъдещия учител е особено важен елемент от учебния план, 

който формира професионалната идентичност на обучаващия се. Тя се провежда под ръководството 

на преподавател на Висшето училище със съдействието и пълната подкрепа на учител наставник. 

2.1.Форми на практическа подготовка: 

 Хоспитирането е наблюдение и анализ на педагогически ситуации, уроци и други 

организационни форми в училища, осъществявано под непосредственото ръководство на преподавател 

от Висшето училище по мениджмънт. 

Текущата педагогическа практика включва посещение, наблюдение и провеждане на 

педагогически ситуации, уроци и други организационни форми в училища съвместно с учител-

наставник под ръководството на преподавател от висшето училище с цел подготовка за стажанската 

практика. 

Стажанската практика включва самостоятелно участие на обучаващите се в образователния 

процес чрез провеждане на педагогически ситуации или уроци, както и в други организационни 

форми в училища, провеждани под ръководството на учител-наставник и преподавател от ВУМ. 

 
ІІІ. Завършване на обучението: 

Завършването на обучението за придобиване на професионална квалификация 

«учител» се удостоверява чрез документ «Свидетелство за професионална квалификация 
«Учител по специалността» към дипломата за висше образование.  

Участниците в курса на обучение могат да получат правоспособност за учител в следните 

професионални области: икономика, туризъм и информационни технологии. Ако обучаващият се 

има дипломи за «бакалавър» и за «магистър», които са от различни специалности, тогава той избира 

по коя от тях да изучава методика на обучението и сътветно да му бъде издадено Свидетелство за 

педагогическа правоспособност. 

 
1. Свидетелство за професионална квалификация «Учител» се придобива, когато: 

 
1.1. задължително е положен интегриран държавен практико-приложен изпит - 

изнасяне и защита на разработен от обучаващия се урок или педагогическа 

ситуация. 

 
1.2. Държавният изпит се провеждат пред държавна изпитна комисия, като съставът се 

определя със заповед на Ректора на Висшето училище. В състава на комисията се 

включват хабилитирани преподаватели от ВУМ и учителят-наставник, под чието 

ръководство е провеждана стажанската практика. 

 
2. Документи за записване: 

1. Документ за завършено висше образование – Диплом (или Студентска книжка – за  

участниците  в курса, които в момента се обучават за придобиване на висше образование 

(копие от първа и втора страница)). 

2.1. Заявление по образец до Ректора на Висше училище по мениджмънт 

2.2. Копие на лична карта 

2.3. Документ за внесена такса за обучение 

2.4. Две снимки – паспортен формат. 

 

№ Дисциплина Хорариум:      Преподаватели: 

1. Хоспитиране  30 часа          проф. д-р Д. Каменова 

2. Текуща педагогическа практика  60 часа          проф. д-р Д. Каменова 

3. Стажанска практика  90 часа          проф. д-р Д. Каменова 


