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АНОТАЦИЯ 
 

“Въведение в туризма” е една от основните задължителни дисциплини в учебния план на 

специалност “Туризъм” в бакалавърската степен на обучение. Нейната цел е да формира изходящи 

знания, необходими за усвояване на останалите профилиращи дисциплини. По своя характер тя е 

въвеждаща, което определя и нейния предмет - изучаване на общите въпроси от теорията за 

туризма, икономическите и институционални аспекти на това съвременно социално-икономическо 

явление. 

 

OСНОВНИ ЦЕЛИ И ИЗХОДНИ УЧЕБНИ РЕЗУЛТАТИ 
 

Целта на дисциплината „Въведение в туризма” е да формира изходящи знания, необходими 

за усвояване на останалите профилиращи дисциплини. По своя характер тя е въвеждаща, което 

определя   и   нейния   предмет   –   изучаване   на   общите   въпроси   от   теорията   за   туризма, 

икономическите и институционалните аспекти на това съвременно социално-икономическо явление. 

 

ПРЕДПОСТАВКИ 
 

Дисциплината  е  въвеждаща  в  туристическата  теория,  затова  няма  изисквания  за 

предварително слушане на други туристически дисциплини. 
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ТЕМА 15 . ТУРИЗМЪТ В ОСНОВНИТЕ ПАЗАРНИ СТРУКТУРИ 
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ПЛАНИРАНИ УЧЕБНИ ДЕЙНОСТИ И МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕ 

 

 
За нуждите на обучението ще бъдат използвани следните дейности и методи на обучение: 

лекционна форма подпомагана с презентации на PP по темите, решаване на казуси, дискусии в 
групи, разработване на курсова задача. 

В края на семестъра ще се провежда посещение в офиса на Туристическия център в гр. 

Бургас. 
 
 

МЕТОДИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 
 

Работа на всеки студент през семестъра се оценява с текуща оценка. Тя се формира от 
полагането на тест в края на семестъра и от оценката на разработената курсова задача. 

 
Семестриалният изпит е писмен изпит във вид на тест- една част със затворени въпроси и 

една част с по два отворени въпроса за по - подробно обяснение. Освобождаване от него се 
допуска при минимум много добър на теста и отличен на курсовата задача т.е. обща средна оценка 
минимум 5,5. При формирането на крайната оценка освен резултата от семестриалния изпит се има 
предвид и текущата оценка. 
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