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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: TUR1109
2. Наименование на учебната дисциплина: Приключенски и експедиционен туризъм
3. Вид: избираема
4. Цикъл: първи
5. Година на изучаване: 2-4
6. Семестър/ триместър, в който се изучава: 3-8
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора: Доц. д-р Огнян Къчев
9. Резултати от обучението по дисциплината – Целите на учебната дисциплина е
придобиване на теоретико-практически знания и умения за поддържане на високо ниво
умствената и физическата работоспособност на студентите; затвърждаване на
придобитите по време на обучението умения и навици по приключенски и
експедиционен туризъм за подготовка в бъдещата им дейност в професионално -
приложен аспект.
10.Начин на осъществяване: директно
11.Предварителни и съпътстващи изисквания – Студентите трябва да притежават

познания по туризъм, алпинизъм, ориентиране, планинско спасяване, оцеляване в
екстремални ситуации.

12. Съдържание на курса - Учебната дисциплина “Приключенски и експедиционен
туризъм” (ПЕТ) е насочена към специализирано обучение за придобиване на
компетенции, умения и навици  (усъвършенстване и поддържане на теоретико-
практически умения и познания) за приключенски и експедиционен туризъм в
професионално-приложен аспект.
13. Препоръчителна или задължителна литература за четене или други образователни
ресурси / инструменти:

− Алексиев Р., Оцеляване в бедствени ситуации, С, 2004
− Бърдарев Д. и колектив, Туризъм, алпинизъм и ориентиране. ISBN 954-

9782-59X, НСА, С, 2003
− Дармън Питър, Ръководство по оцеляване, Изд.Аратрон, София, 1998
− Закон за физическото възпитание и спорта, изм. и доп. ДВ. бр.45 от 15

Юни 2012г.
− Къчев О., Въведение във фитнеса, ВСУ “Черноризец Храбър”, В, 2004
− Малчев М. и колектив, Туризъм, алпинизъм и ориентиране. ISBN 978-

954-400-583-2, изд.Фабер, В.Т., 2011
− Маринов С., Съвременни видове туризъм. ISBN 978-954-21-0544-2, изд.

Наука и икономика, В., 2011.
− Уайзман, Д. Ръководство по оцеляване на SAS, книга 1 и книга 2.

Аратрон, 2002.
14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: лекции, консултации,
практически дейности в зала.
15. Методи и критерии на оценяване: Резултатите от обучението по дисциплината на
базата на настоящата учебна програма се оценяват посредством комплексна изпитна
оценка след приключване на обучението по дисциплината.
16. Език на преподаване: български


