
 

Висше училище по агробизнес и развитие на регионите 

 

Професионална квалификация на педагогическите специалисти 
 

 

Съгласно изискванията на Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на 
учителите, директорите и другите педагогически специалисти 

 

№ Наименование на курса
*
 Часове 

Квалификационни 
кредити 

1. 
Интерактивни методи в преподаването на икономическите дисциплини в 
училище 

16 часа 1 кредит 

2. Компютърни симулации в преподаването 16 часа 1 кредит 

3. Превенция срещу агресията в училище 16 часа 1 кредит 

4. 
Преподаването на теория на пазарната икономика в средните училища по 
икономика 

32 часа 2 кредита 

5. Биологично земеделие 32 часа 2 кредита 

6. 
Съвременни методи за оценяване на придобити знания, умения и 
компетентности от учениците 

48 часа 3 кредита 

7. Подготовка и управление на проекти 48 часа 3 кредита 

8. Работа в екип 48 часа 3 кредита 

9. Умения за учене през целия живот и управление на кариерата 48 часа 3 кредита 

10. 
Управление на индивидуалното и груповото поведение и работа в 
мултикултурна среда 

48 часа 3 кредита 

11. Предприемачество и предприемаческо поведение 48 часа 3 кредита 

12. Обучение по въвеждане на съвременни методи на преподаване чрез ИКТ 48 часа 3 кредита 

13. Мултимедийни и хипермедийни технологии 48 часа 3 кредита 

14. Здравни политики и превенция срещу дрогата 48 часа 3 кредита 

 
Цени: 48 часа – 144 лв., 32 часа – 96 лв., 16 часа – 48 лв. 

Обученията се провеждат при следните условия: 8 академични часа присъствени и работа в платформата за 
електронно обучение на ВУАРР. 

 
 

Придобиване на професионална квалификация „учител“ 

 

 

Съгласно изискванията на Наредба за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация 
„учител" в сила от учебната 2017/2018 година 

 

за лица със завършено висше образование в ОКС „Бакалавър“ или ОКС „Магистър“ 
в професионални направления 3.7. Администрация и управление и 3.8. Икономика 

Продължителност на обучението: 3 семестъра 
 

Цени: 450 лв. на семестър за редовна форма на обучение, 350 лв. на семестър за задочна форма на обучение, 
390 лв. на семестър– за дистанционна форма на обучение 

Обученията се провеждат в редовна, задочна и дистанционна форма. 

                                                           
*
 Обученията стартират при набиране на група от 5 обучаеми. Възможно е да се подпише с конкретно училище и договор за 

обучение. При обучение на групи от над 10 обучаеми се ползва 20% отстъпка от таксата за обучение. 


