
Биологическият факултет е известен с

качествено академично обучение, което се

дължи на прецизни, балансирани учебни

планове и високо квалифициран състав от

преподаватели и изследователи.

Много от преподавателите са специали-

зирали в редица европейски страни, САЩ и

Русия.

Отделните катедри към Биологическия

факултет имат научно сътрудничество с

редица 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

по:

• 22 магистърски програми, след ОКС

„бакалавър“/“магистър“

• 12 докторски програми, след ОКС

„магистър“



Биологическият факултет 

на ПУ „Паисий Хилендарски“ през учебната 

2020/2021 г. ще приема студенти, държавна по-

ръчка в следните бакалавърски специалности:

Направление 4.3. Биологически науки

• Биология

• Молекулярна биология

• Медицинска биология

• Биоинформатика

• Екология и опазване на околната среда

Завършилите специалисти, по

направление „Биологически науки",

могат да работят съобразно

спецификата в квалификацията:

• в научноизследователски институти;

• 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.

Направление 1.3. Педагогика на 

обучението по....

• Биология и химия

• Биология и английски език

Специалностите по направление

„Педагогика на обучението по ..." дават

следните професионални квалификации:

• Учител по биология, учител по химия в 

основно и средно училище 

• Учител по биология, учител по 

английски език в основно и средно 

училище

Направление 5.11. Биотехнологии

• Фармацевтични биотехнологии

Дипломираните бакалаври по 

направление „Биотехнологии“ магат да се 

реализират съгласно професионалната си 

квалификация:

• във фармацевтични и биотехнологични 

предприятия;

• в специализирани микробиологични и

медико-диагностични лаборатории;

• в държавни институции;

• в сферата на маркетинг и дистрибуция 

на  фармацевтични и биопрепарати.

Датата за редовен кандидат-студентски

изпит по биология е 02.07.2020 г.

Платформата за онлайн подаване на

кандидатстудентски документи и заявяване

на участие в изпити от редовната сесия ще

бъде достъпна от 8 юни 2020 г.

Повече информация можете да намерите

в Справочника за кандидат-студенти на

ПУ "Паисий Хилендарски” или на адрес:

https://uni-plovdiv.bg/pages/index/1184/


