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Анотация
Целта на магистърската програма по „Екологичен туризъм” е задълбочаване и специализиране на знанията в областта на
общата теория на туризма и прилагането им в посока на развитие и управление на екотуристически дестинации.
Съществено внимание в магистърската програма се обръща на специалните и специализиращите дисциплини, с което се
цели изграждането на солидна теоретична подготовка по отношение на основните принципи на екологичния туризъм и
свързаните с него интердисциплинарни проблеми, засягащи устойчивото развитие и устойчивия туризъм, разработването и
промотирането на екотуристическата дестинация, дизайна на туристическия продукт, туристическото поведение,
природните ресурси, връзката на екологичния туризъм с други специализирани видове туризъм, съвременните тенденции в
областта на европейското екологично законодателство, опазването на околната среда, биологичното фермерство и
устойчивите аквакултури и други. Набляга се и на засиленото изучаване на чужд език – задължително условие за всеки,
който оперира в сферата на туризма, в частност – на екологичния туризъм.
Магистърската специалност по „Екологичен туризъм” е едно от естествените продължения на бакалавърската програма по
„Аграрен туризъм”. Могат да се приемат и студенти, завършили бакалавърска степен в областта на екологията,
икономиката, туризма и други. Застъпването на някои фундаментални дисциплини от общата теория на туризма гарантира
добрата теоретична подготовка в областта на туризма изобщо бакалаври от други професионални направления и области.
Предвидена е и магистърска програма за професионални бакалаври от направление 3.9. Туризъм.
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Основни дисциплини
Въведение в туризма
Икономика на туризма
Управление на човешките ресурси в туризма
Хотелиерство и ресторантьорство
Маркетинг в туризма
География на туризма
Туроператорска, агентска и транспортна дейност
Информационни системи в туризма
Планиране на туристическия бизнес
Селищата на България в териториалната организация на
туризма
Икономика на ЕС
Чужд език












































































Специални
Социална психология и туристическо поведение
Управление на проекти в туризма
Развитие на селските райони
Устойчиво развитие на туризма
Дизайн на туристическия продукт
Специализирани видове туризъм
Етос, ценности и култура в развитието на туризма






Специализиращи
Екологичен туризъм
Природни туристически ресурси
Екология и опазване на биологичното разнообразие
Екологично фермерство
Екологичен туризъм в защитени територии
Съвременни технологии за развитие на устойчиви
аквакултури
Екологично законодателство

Избираеми дисциплини

Екологичен мониторинг
Културно-познавателен туризъм и опазване на културното
наследство
Уикенд и крайградски туризъм
Екотуристически маршрути
Развитие и управление на туристическа дестинация
Мениджмънт на свободното време





































Форма на дипломиране: Писмен държавен изпит или Защита на дипломна работа
Възможности за реализация:
 мениджъри, експерти и специалисти в туристически фирми, извършващи дейност в областта на екологичния
туризъм;
 експерти в развитието на екологичния и устойчивия туризъм;
 изследователски институти и фирми;
 консултантски агенции;
 международни организации за развитие на екологичен и устойчив туризъм
 областните и общински администрации;
 министерства и други организации, свързани с развитието на туризма и екологичния туризъм;
 развитие на собствен бизнес и други.
Водеща катедра: „Туризъм”, тел.: 032 / 654 418; 654 406

