
Биологическият факултет е известен с 

качествено академично обучение, което се 

дължи на високо квалифицирания състав от 

преподаватели и изследователи. Много от 

преподавателите са специализирали в редица 

европейски страни, САЩ и Русия. Отделните 

катедри към Биологическия факултет имат 

научно сътрудничество с много други 

национални и международни университети и 

институти, като доказателство за това са 

съвместните научно-изследователски проекти 

и публикации. Биологическият     факултет 

разполага със съвременна материално- 

техническа база. 

 

Биологическият факултет предлага обучение 

във всички образователни степени – 

‘’Бакалавър’’ ‘’Магистър’’ и ‘’Доктор’’.  

Всички степени и специалности са 

акредитирани с много високи оценки от 

Националната агенция за оценяване и 

акредитация. Биологическият факултет има  7 

катедри: 

• Анатомия и физиология на човека 

• Биология на развитието 

• Биохимия и микробиология 

• Ботаника и методика на обучението по 

биология 

• Екология и опазване на околната среда 

• Зоология  

• Физиология на растенията и молекулярна 

биология 

  

 Направление 4.3. Биологически науки  

Биологическият факултет предлага обучение по 6  

Бакалавърски програми:  

• Биология, редовно и задочно обучение 

• Молекулярна биология 

• Медицинска биология 

• Биоинформатика 

• Екология и опазване на околната среда, 

   радовно и задочно обучение 

• Екология на биотехнологичните производства 

 
 

Направление 1.3. 

Педагогика на 

обучението по... 

• Биология и химия 

• Биология и 

английски език 

 

НОВО! Направление 5.11. 

Биотехнологии  

В процедура по акредитация  

е бакалавърска програма:  

• Фармацевтични 

биотехнологии  

 Продължителност на обучението – 

 4 академични години,  8 семестъра 

Специалностите по направление „Биологически науки“ 

дават следните професионални квалификации: 

Биолог 

Молекулярен биолог 

Медицински биолог 

Биоинформатик 

Еколог 

Еколог в биотехнологичните производства  

Завършилите специалисти могат да работят, съобразно 

спецификата в квалификацията: 

• в научноизследователски институти 

• в областта на фармацевтичната, хранително- вкусовата и  

• аграрната промишленост; 

• в областта на здравеопазването; 

• в биотехнологични, биохимични, клинични, генетични и  

• медицински лаборатории; 

• в дирекциите на националните паркове и резервати; 

• в инспекции по опазване на околната среда,  

• в басейнови дирекции, хигиенно-епидемиологични  

• инспекции;  

• в местни и национални институции в областта на околната 

среда;  

Обучението е съобразено с европейските стандарти, което дава 

възможност за специализации и реализация в чужбина.  

 

Специалностите по направление „Педагогика на 

обучението по ...“ дават следните професионални 

квалификации: 

Учител по биология, учител по химия 

  Завършилите получават равностойни възможности за реа-

лизация като учители по биология и по химия в основното и в 

средното училище, а също така и като ръководители на шко-

ли, кръжоци и други ученически групи към общински центрове 

за работа с деца и в различни неправителствени организа-

ции. 

Учител по биология, учител по английски език 

  Завършилите специалността имат равностойни възможно-

сти за реализация като учители по биология и по английски 

език в основното и в средното училище или да преподават 

биология на английски език, а също така и като ръководители 

на школи, кръжоци и др. 

  Дипломираните бакалаври могат да работят и като 

преводачи на специализирана биологична литература, 

научни публикации, международни научни проекти и др.  

 

НОВО! Специалност Фармацевтична биотехнология. 

Професионална квалификация: Фармацевтичен 

биотехнолог 

Дипломираните бакалаври имат разнообразни възможности 

за кариерно развитие, свързани с провеждане на научно-

изследователска и производствена дейност за получаване и 

приложение на биопродукти (антибиотици, витамини, ензими, 

хормони, аминокиселини, ваксини).  

     Фармацевтичните биотехнолози ще могат да организират и 

осъществяват технологични процеси в производствени 

условия в различни фармацевтични, биотехнологични и 

хранително-вкусови предприятия, специализирани 

микробиологични и медико-биологични лаборатории, както и в 

държавни институции, обслужващи здравеопадването, 

екологията и образованието.  

 

ВАЖНО! На 26.03.2016 г. ще се проведе първи 

предварителен кандидат-студентски изпит по биология в 

сградата на Биологическия факултет (гр. Пловдив, ул. “Тодор 

Самодумов” № 2 – до Античния театър в Стария град). 

Начало на изпита 10.00 ч.  

От 29.02. до  21.03.2016 г. се приемат документи за явяване 

на първи предварителен изпит в каб. 170, от 11.00 до 12.00 

ч.и от 14.00 до 15.00 ч. (при секретарката на Биологически 

факултет, тел. 032/261 566). Документите за предварителния 

изпит на 26.03.2016 г. (декларация и сканирана квитанция за 

платена такса) могат да бъдат изпращани и по електронен 

път чрез е-mail на: biosecr@uni-plovdiv.bg 
 

Посетете ни в дните на отворените врати 

на 22.03.2016 и 23.03.2016 г. Имате 

възможност да разгледате учебните зали 

и лаборатории, да разговаряте със 

студенти от Студентския съвет на ПУ 

П.Хилендарски, за зададете въпроси на 

деканското ръководство, да се потопите в 

неповторимата атмосфера на 

Биологическия факултет и Стария град в 

Пловдив.  

 

Втори предварителен изпит по биология ще се 

проведе на 02.06.2016 г. 

Датата за редовен кандидат-студентски изпит по 

биология е 07.07.2016 г. 

Подаването на документи за изпитите на 02.06.2016 г. 

и 07.07.2016 г. става съгласно общоприетите правила 

в ПУ “П. Хилендарски” – в ректората, бюрата в 

различните градове, online. 

Повече информация можете да намерите в 

Справочника за кандидат-студенти на ПУ “Паисий 

Хилендарски” или на адрес: 

https://uni-plovdiv.bg/pages/index/1029/ndex/10 

 
 

Биологическият факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ през 
учебната 2016/2017 г. ще приема студенти, държавна 

поръчка в следните бакалавърски специалности: 
  


