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Задочно обучение 
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Учебният план 

е приет на Факултетен съвет с Протокол №  253 / 23.06.2020 г. 

и одобрен от Академичния съвет с Протокол № 9 / 29.06.2020 г. 

Влиза в сила от учебната 2020/2021 г. 



Факултет Биологически факултет 

Професионално направление 4.3. Биологически науки 

Специалност Антропология 

Образователно-квалификационна 
степен 

Магистър 

Професионална квалификация  Антрополог 

Форма на обучение Задочна 

Продължителност на обучението 1 година (2 семестъра) 

Утвърден с протокол на АС № 9 / 29.06.2020 г. 

Приет с протокол на ФС на БФ № 253 / 23.06.2020 г. 

Влиза в сила от Учебна 2020/2021 г. 

 

Анотация 

Обучението в ОКС „Магистър” по „Антропология” акцентира върху способността 

на бъдещите специалисти да откриват и разработват значими проблеми свързани с 

биологията на човека; самостоятелно да планират изследвания, като подбират 

адекватни методи; да представят и обсъждат резултатите в светлината на 

съвременните достиженията на науката. 

Магистърската програма отговаря на изискванията за междудисциплинарно 

качественно обучение, на европейско и световно ниво, което е в синхрон с целите и 

задачите от Стратегията на ПУ „П.Хилендарски“ (2011-2020) за подготовка на 

конкурентноспособни специалисти, способни на гъвкави решения и отговарящи на 

предизвикателствата на нашето съвремие. Предлаганата магистратура се базира на 

необходимостта от специалисти по „Антропология”, които могат да организират и 

провеждат фундаментални, лабораторни, теренни и експериментални изследвания в 

различни научни звена и институти свързани с биологични изследвания. 

Успешното обучение дава възможност на бъдещите специалисти: да 

преосмислят естествената история на формиране на Homo sapiens като биологичен 

вид, многообразието и изменчивостта на физическия му тип във времето и 

пространството, съотношението на биологичното и социалното в еволюцията му; да 

откриват и разработват значими проблеми свързани с биологичната, социалната, 

икономическата, екологичната и културната същност на човека; самостоятелно да 

планират и провеждат завършени научни изследвания, като подбират адекватни 

методи; да представят и обсъждат резултатите коректно в светлината на 

съвременните достиженията на науката; да анализират научна литература; да 

подготвят и презентират научни и научно-приложни проекти в областта на 

биологичната наука; да популяризират научното знание и практическия опит, като го 

правят достояние на научната общественост.  

 На кандидат-студентите и студентите е осигурен пълен достъп до 
информационните източници (справочник за кандидат-студенти, специализиран сайт 
на Биологическия факултет), относно предлаганата магистърска програма и 
възможностите за следващо развитие и професионална реализация.  
 
Специфични изисквания за прием 
 



Кандидатите трябва да притежават ОКС “бакалавър” (с общ брой кредити не по-малко 
от 240) или „магистър” по специалности от професионални направления: 4.3. 
Биологически науки, 1.3. Педагогика на обучението по Биология. 

Класирането на кандидатите се осъществява по низходящ ред на бала, формиран 
като средноаритметична оценка от оценката на държавния изпит и средния успех от 
курса на следване, посочени в дипломата за ОКС “бакалавър” или „магистър”.  

Изисква се кандидатите да имат минимален бал „Добър 3.50“, според ЗВО.  

Ред за признаване на предходно обучение 

Стандартен административен ред, регламентиран от ПУ „Паисий Хилендарски“.  

Диаграма на структурата на курсовете с кредити 

От всеки избираем модул студентите задължително избират минимум по една 

дисциплина. 

 
Легенда: 

Аудиторни часове в семестъра: АО – общ брой, от тях Л – за лекции; С– за семинарни (упражнения); 
Лб – за лабораторни упражнения (практикуми). 

 Извънаудиторни часове в семестъра: ИО – общ брой, от тях: Сп – за самостоятелна 
работа/подготовка и др. 

К – ECTS кредити; Фо – форма на оценяване (И – изпит; ТО – текуща оценка; З – заверка; П – 
продължава следващ семестър). 

№ 
Код 
по 

ECTS 
Учебен курс/дисциплина 

Аудиторни 
Извън-

аудиторни  
Общо 

К Фо 
АО Л С Лб Х ИО Сп  О 

1-ви семестър 

1.  
Произход и еволюция на 
човека 

50 30 0 20  130 130  180 6 И 

2.  Ауксология 60 30 0 30  120 120  180 6 И 

3.  Соматология 50 30 0 20  130 130  180 6 И 

4.  Антропологична генетика 50 30 20 0  130 130  180 6 И 

5.  Избираема дисциплина 1 40 20 0 20  140 140  180 6 ТО 

Общо за 1-ви семестър 250 140 20 90  650 650  900 30  

2-ри семестър 

1.  Расология  50 30 20 0  130 130  180 6 И 

2.  Екологична антропология 60 30 30 0  120 120  180 6 И 

3.  Медицинска антропология 60 30 0 30  120 120  180 6 И 

4.  Одонтология 60 30 0 30  120 120  180 6 И 

5.  Избираема дисциплина 2 40 20 0 20  140 140  180 6 ТО 

Общо за 2-ри семестър 270 140   50 80  630 630  900 30  

Общо за I-ва година 520 280 70 170  1280 1280  1800 60  

Форма на дипломиране: 
Държавен изпит по специалността 
или защита на дипломна работа 

     450 450 15  

Общ брой кредити:                                                       75 



Забележка: Списъкът с предлаганите избираеми и факултативни дисциплини е 
Приложение към учебния план и е неделима негова част. Списъкът може да се актуализира 
всяка учебна година с решение на ФС. 

Правила за изпитите, оценяване и поставяне на оценки 

По време на обучението си студентите ще разработват курсови работи по 
дисциплините от учебния план.  

В края на обучението в семестъра студентите полагат писмени изпити. Оценката е 
комплексна и се формира на базата на оценките от писмения изпит (80%) и курсовата 
работа (20%). 

Координатор на програмата  

 Доц. д-р Емилия Андреенко  
 Гл.ас. д.р Слави Тинешев, сл.тел.: 032/261 510; e-mail: stineshev@abv.bg 

mailto:stineshev@abv.bg

