Магистърска специалност „Управление на туризма”
Професионална квалификация: Мениджър
Форми на обучение: Задочно
Антация
Целта на Магистърската специалност по „Управление на туризма” е да се разширят знанията по фундаменталните
икономически дисциплини, отраслевите икономически и управленски науки за туризма; знанията и опита за участие в
работата на организации и органи, които координират и управляват дейността на туризма; да се анализира дейността на
стопански субекти от туризма, като се формират и умения, необходими за разработване на бизнес планове и бизнес
проекти на Търговски дружества и Еднолични търговци, на организации институции на държавата, в чиито компетенции е
управлението на отрасъла туризъм.

Изучавани дисциплини според завършената област на висше образование
Дисциплини

ОКС бакалавър
СПН/ДПН/СОВО
ДПН/ДОВО

ОКС професионален
бакалавър

Основни дисциплини
Въведение в туризма
Икономика на туризма
Маркетинг в туризма
Хотелиерство и ресторантьорство
Управление на туризма
Аграрен туризъм
Информационни системи в туризма
Стратегическо управление на туризма
Международни отношения и институции
Устойчиво развитие на туризма
Чужд език*
Икономически анализ на туризма
Управление на качеството в туризма
Планиране та туристическия бизнес
Развитие на селските райони и аграр. туризъм
Селищата на България в териториалната организация на
туризма
Туристическа политика
Управленска диагностика
















































Избираеми дисциплини
Етос, ценности и култура в развитието на аграрния туризъм
Конкурентноспособност и ефективност на туристическите
райони
Развитие и управление на туристическата дестинация
Управленска диагностика
Нормативно-правна уредба в туризма
Екологично фермерство
Икономика на Европейския съюз
Специализирани видове туризъм




















*чужд език се изучава във всички семестри
Форма на дипломиране: Писмен дължавен изпит или Защита на дипломна работа
Възмжности за реалиция:
Магистрите по „Управление на туризма” могат да се реализират в широк диапазон: като ръководители на стопански субекти
от туризма; като висококвалифицирани специалисти – експерти към съответните отдели по „Екология” и „Туризъм” в
общинските служби като участват и ръководят ефективно дейности при решаването на проблеми в селищни системи от
различен тип /ефективно използване на човешките ресурси, туристическо обслужване, използване на материалнотехническата база и др./; като ръководители или експерти при разработване на проекти по икономика и управление на
туризма; в организацията и управлението на семеен туристически и агротуристически бизнес.
Водеща катедра: „Туризъм”, тел. 032/654 406

