Дистанционна форма на обучение
Дистанционното обучение е форма на обучение, аналогична
на редовната и задочната. Спецификата й се определя от
характера на комуникацията и времето, което обучаваният
отделя за контактите си с обучаващите.
Дистанционното обучение предполага минимално време за
контакти между обучавани и обучаващи. През семестъра
това най-често е в рамките на 10-12 дни (само през събота и
неделя), разпределени през 15-те седмици на семестъра време, отделено най-вече за консултации. На базата на
предоставяните на обучавания електронни учебни
материали и чрез активното ползване от негова страна на
комуникационни средства (интернет, скайп, електронна
поща, мобилни телефони и др.) за връзка с обучаващите,
обучаваният се подготвя самостоятелно. Връзката между
преподаватели и студенти се осъществява посредством уеб
базирана програма, наречена платформа за електронно
обучение ILIAS (e-learning).

Информация относно условията и реда за кандидатстване
следете в сайта на проекта:

http://fbkn-dislearning.unibit.bg/
и в сайта на УниБИТ:

http://www.unibit.bg/
За контакти:
ФБКН: тел.: + 359 (0) 2 970 85 97
Кабинети: 315 и 204 /Факултетно звено за ДО/;
Център за дистанционно обучение на УниБИТ:
тел.: 02 970 85 92, кабинет 100
Адрес: УниБИТ, Сграда 1
София 1784, бул. "Цариградско шосе" № 119

Факултет по библиотекознание и културно наследство при
Университет по библиотекознание и информационни технологии
(ФБКН при УниБИТ)

”Защита на културно-историческото наследство
в Република България”
Магистърска програма
за дистанционна форма на обучение

Дистанционното обучение е удобна форма най-вече за тези,
които работят и са ограничени във възможността за попродължително отсъствие от работното си място.

Условия за прием
Приемът на студентите се осъществява въз основа на
средния успех на дипломата им за завършена бакалавърска
степен, не по-нисък от Добър, съгласно изискванията на
Закона за висшето образование.

Европейски съюз

Европейски социален фонд

ПРОЕКТ:

Срок на обучение:
3 семестъра

Ръководител на проекта: проф. дфн Иванка Янкова - Декан на ФБКН

http://fbkn-dislearning.unibit.bg/
Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ
на Европейския социален фонд.
Университетът по библиотекознание и информационни технологии чрез
Факултета по библиотекознание и културно наследство носи цялата
отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви
обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на
Европейския съюз или на Министерството на образованието и науката.

"Дистанционно обучение по
библиотечно-информационни науки,
печатни комуникации и науките
за културното наследство"
BG051PO001-4.3.04-0039
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси",
схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.3.04
"Развитие на електронни форми на дистанционно
обучение в системата на висшето образование",
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Магистърската програма “Защита на културно-историческото
наследство в Република България” (ЗКИНРБ) е 3-семестриална
Приемат се студенти, завършили ОКС “бакалавър” в
професионалните направления: 3.5. Обществени комуникации и
информационни науки; 2.2. История и археология; 9.1. Национална
сигурност - в УниБИТ и други висши училища.
Обучението по магистърската програма “Защита на културноисторическото наследство в Република България” се провежда в
катедра “Културно-историческо наследство” в три форми: редовна,
задочна и дистанционна.
Програмата се базира на интердисциплинен подход и има за цел да
подготви висококвалифицирани, широкопрофилни специалисти,
които да идентифицират, организират и управляват опазването,
съхраняването и възстановяването на културно-историческото
наследство в България.
Целта на програмата е съобразена с основните изисквания,
критерии и стандарти, регламентирани в нормативните документи за
опазване на българското и световното културно наследство, с
международните конвенции и правото на Европейския съюз.
В съдържателен план програмата “Защита на културноисторическото наследство в Република България” включва
задължителни, избираеми и факултативни учебни дисциплини,
структурирани в два модула. Задължителните дисциплини дават
фундаментални знания за културата и културното наследство, за
политическите, информационните, духовните и религиозните аспекти
на обществената сигурност, за правната рамка и държавната
политика в областта на културното наследство.
Избираемите и факултативните дисциплини третират
разнообразни аспекти на съхраняването и опазването на културното
наследство в неговите разновидности - архитектурно, документално,
етнографско, археологическо, военно, религиозно, нематериално и
пр.; преподават различни технологии за превенция от страна на
изпълнителната власт, полицията, граничните власти, медиите,
образователните институции, неправителствените организации.
Теоретичните знания се съпътстват и с формирането на определени
практически умения в студентите.
В дистанционната форма на обучение на магистърската
програма “Защита на културно-историческото наследство в
Република България” (ЗКИНРБ) се използват специфични
технически, организационни и педагогически методи и средства за
обучение. При провеждане на обучението се използва виртуална
среда (специална платформа ILIAS), която поддържа различни
дизайни и учебни стратегии и осигурява достъп до разнообразни
учебни ресурси и средства за комуникация. Контактите между
преподаватели и обучаващи се извършват онлайн (чрез консултации,
форум, дискусии и др.) и чрез присъствени консултации (до 30% от
аудиторната заетост в редовната форма на обучение).
Дистанционната форма дава възможност за обучение на лица със
специални образователни нужди. Учебното съдържание в
електронната образователна платформа е във формат, достъпен за
незрящи студенти чрез софтуерите скрийн рийдър и синтезатор на
реч.

Академичният състав на магистърската програма е на високо
академично ниво. В програмата са включени водещи експерти от
практиката в областта на защитата на културно-историческото
наследство, с което се цели получаването на теоретични знания в
професионалното направление “Обществени комуникации и
информационни науки” да бъде ориентирано към практическото им
приложение в реална среда.

Придобити знания
Магистърът по защита на културно-историческото наследство
придобива в края на обучението си задълбочени научно-теоретични
и специализирани практически познания по:
•
културология; обществена, национална и информационна
сигурност; културно наследство; държавна политика в областта на
културно-историческото наследство; социология; архитектурно,
документално, археологическо, етнографско и военно наследство;
етнокултурни и етнорелигиозни общности; управление на знанието в
организациите;
; •
дейности на органите на Министерството на вътрешните
работи за опазване на паметниците на културата; специализирана
защита на паметниците на културата; граничен и митнически контрол;
защита на информацията; противодействие на иманярството и
незаконния трафик на културни ценности; компетенции на органите
на централната, регионалната и местната администрация; защита на
културната идентичност, ценности и социална промяна; опазване на
военните паметници;
•
опазване на манастирите и църквите; частна охранителна
дейност; роля на медиите в опазването на културно-историческото
наследство; роля на неправителствените организации по опазването
на културно-историческото наследство.

Умения
Студентите придобиват следните ключови умения:
•
да анализират самостоятелно проблеми и да решават
въпроси, свързани със защитата на културно-историческото
наследство;
•
да организират и ръководят дейности, свързани със
защитата на културно-историческото наследство;
•
да имат изградени практически умения относно
прилагането на ефективни модели за защитата на културноисторическото наследство;
•
да прилагат иновационно придобитите знания и умения,
като се ползват успешно от европейските и световните постижения в
областта на идентификацията, опазването, съхраняването и
възстановяването на културно-историческото наследство и др.

Компетенции
Завършилите студенти притежават следните компетенции:

•
осъществяват консултантска и експертна дейност в
областта на идентификацията, опазването, съхраняването и
възстановяването на културно-историческото наследство чрез
профилиране и квалификация на базата на подготовката си като
бакалаври и магистри за различни направления от дейността в
областта на културно-историческото наследство;
•
извършват професионално прилагане на различни
съвременни системи, методики и технологии за идентификация,
опазване, съхраняване и възстановяване на културно-историческото
наследство;
•

организират ефективна защита на паметниците на

културата;

•
умеят успешно да прилагат водещите европейски и
световни полезни практики за защита на културно-историческото
наследство;

Реализация на студентите
Завършилите специалността Магистри по защита на културноисторическото наследство са подготвени да се реализират като:

•
администратори по защита на културно-историческото
наследство в държавни и бизнес организации;
•
висококвалифицирани специалисти в системата на
сигурността;
•
консултанти и експерти във всички направления на
дейностите по идентификация, опазване, съхраняване и
възстановяване на културно-историческото наследство;
•
преподаватели в специализирани средни училища след
придобиване на допълнителна педагогическа правоспособност;
•

научно-преподавателски кадри във висшите училища.

