
ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ В МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ  

Магистърска програма „Биология“ – редовна изпитна сесия на 05.10.2019 г. от 
10.00 часа и  поправителна изпитна  сесия  на 09.11.2019 г. от 10.00 часа в 
Биологически факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“, учебна лаборатория 
„Ботаника 1“. 

Магистърска програма „Медицинска биология“ - редовна изпитна сесия на 
05.10.2019 г. от 10.00 часа и  поправителна изпитна  сесия  на 09.11.2019 г. от 
10.00 часа в Биологически факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“, учебна 
лаборатория „Ботаника 1. 

Магистърска програма „Лечебни и етерични растения“ - редовна изпитна сесия 
на 15.10.2019 г. от 10.00 часа и  поправителна изпитна  сесия  на 09.11.2019 г. 
от 10.00 часа в Биологически факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“, учебна 
лаборатория „Ботаника 2. 

Магистърска програма „Биоразнообразие, екология и консервация“ - редовна 
изпитна сесия на 07.10.2019  от 10.00 часа и поправителна изпитна сесия на 
04.11.2019 от 10.00 г. часа в Биологически факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ 
катедра „Зоология“.  

Магистърска програма „Репродуктивна биология“ - редовна изпитна сесия на 
25.10.2019 г. от 10.00 часа и поправителна изпитна сесия на 08.11.2019 г. от 
10.00 часа в Биологически факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ катедра 
„Биология на развитието“.  

Магистърска програма „Генетика“- редовна изпитна сесия на 02.10.2019 г. от 
10.00 часа и поправителна изпитна сесия на 06.11.2019 г. от 10.00 часа в 
Биологически факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ катедра „Биология на 
развитието“ . 

Магистърска програма „Молекулярна биология и биотехнология“ - редовна 
изпитна сесия на 04.10.2019 г. от 9.00 часа и поправителна изпитна сесия на 
08.11.2019 г. от 9.00 часа в Биологически факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“, 
семинарна зала „Молекулярна биология“.                   

Магистърска програма „Биоинформатика“  - редовна сесия на 04.10.2019 г. и 
поправителна сесия на 08.11.2019 г. от 9.00 часа в семинарна зала 
„Молекулярна биология“ на Биологически факултет. 

Магистърска програма „Екология, управление и контрол“ и „Екология и 
опазване на екосистемите“ - редовна изпитна сесия на 02.10.2019 г. и 
поправителна изпитна сесия на 06.11.2019 г от 9.00 часа за писмен изпит и 10.00 



часа за дипломни работи в Биологически факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“, 6 
семинарна зала.  

Магистърска програма „Екология и устойчиво развитие на екосистемите“- 
филиал Кърджали - редовна изпитна сесия на 04.10.2019 г. и поправителна 
изпитна сесия на 08.11.2019 г. от 11.00 часа във филиал Кърджали.  

Магистърска програма „Биотехнологична микробиология“  - редовна изпитна 
сесия на 04.10.2019 г. и поправителна изпитна сесия на 08.11.2019 г. от 10.00 
часа. 

Магистърска програма „Микробиологичен контрол и безопасност на храни“ 
- редовна изпитна сесия на 04.10.2019 г. и поправителна изпитна сесия на 
08.11.2019 г. от10.00 часа.  

Магистърска програма  „Биофармацевтична биохимия“ - редовна изпитна 
сесия на 04.10.2019 г. и поправителна изпитна сесия на 08.11.2019 г. от 10.00 
часа.  

Магистърска програма „Учител по биология“ - редовна изпитна сесия  на 
19.10.2019 от 09.00 часа и поправителна изпитна сесия на 16.11.2019 г. от 9.00 
часа Биологически факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“, 15 аудитория.  

Допълнителна квалификация  „Учител“ - редовна изпитна сесия  на 19.10.2019 
от 09.00 часа и поправителна изпитна сесия на 16.11.2019 г. от 9.00 часа 
Биологически факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“, 15 аудитория. 

 

 


