Специалност: Мениджмънт на алтернативния туризъм
Код по ЕСТК: PBМАТ
Образователно-квалификационни степени: образователно-квалификационна степен
“професионален бакалавър”, професионални квалификации: “професионален бакалавър по
мениджмънт на алтернативния туризъм ” и “учител”
Форми на обучение: редовно обучение
Срок на обучение:
При редовно обучение
3 години – за степен “професионален бакалавър”
Завършване: държавен изпит или дипломна работа
Прием: конкурсен изпит по математика, ДЗИ – математика, бълг. език, география
Достъп до по-нататъшно обучение: Кандидатстване за следваща образователноквалификационна степен “магистър” в университети по професионално направление 3.7
Администрация и управление.
Актуалност: Обучението по специалността „ Мениджмънт на алтернативния туризъм“ има
за основна цел да се подготвят висококвалифицирани специалисти по мениджмънт на
алтернативия туризъм, с управленски познания и способности за реализация в
икономическия сектор туризъм, с формирани умения за анализиране, оценяване, планиране,
организация и контрол на използването на природните ресурси и на начините за тяхното
опазване и оползотворяване в туристическия бизнес, с изградено екологично отношение към
природо ползването, в духа на европейските и световни екологични политики.
Обща характеристика на обучението: Достатъчно по обем, съдържание и в достъпна
форма по фундаментални и специални дисциплини. Гарантира успешно получаването на
знания и умения, които позволят осъществяването на туроператорска, туристическа агентска
дейности в хотелиерството, ресторантьорството и дейности по предоставяне на
допълнителни услуги в отрасъл туризъм, ескурзоводна, информационно-консултантска и др,
събирането, анализирането и оценка на надеждността на информацията за състоянието на
туризма в определен регион и прогнозиране на неговото развитие; осъществяване на контрол
върху качеството и безопастността на храните; прилагане на съвременнните принципи на
здравословно хранене; организиране на туристически услуги в хотела и ресторанта;
създаване на благоприятен социално – психологически климат във фирмата и да работят в
екип; участие в маркетингова и рекламна дейност; а също така и преподавателска дейност.
Образователни и професионални цели: Целта на обучение по специалността е да подготви
студентите за професионалната дейност в съответствие с квалификационните
характеристики на професионална квалификация “професионален бакалавър по мениджмънт
на алтернативния ” и допълнителна квалификация “учител” и образователноквалификационна степен “професионален бакалавър”.
Реализация на завършилите специалисти:
 Ръководители на малки фирми;
 Специалисти;
 Организатори;
 Учители

