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ОБЯВЯВА 
 

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ 
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ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ 

 
Специалност Философия  

1. История на философията - редовна форма за места, 
субсидирани от държавата (4), и за обучение срещу заплащане (10);  

2. Интегративна биоетика - редовна форма за места, 
субсидирани от държавата (3), и за обучение срещу заплащане (10);  

3. Философия с преподаване на английски език - редовна 
форма за места, субсидирани от държавата (3), и за обучение срещу 
заплащане (10);  

4. Глобалистика - редовна форма за места, субсидирани от 
държавата (2), и за обучение срещу заплащане (10);  

5. Философия - редовна форма за места, субсидирани от 
държавата (2), и за обучение срещу заплащане (10);  

6. Виртуална култура – редовна форма за места, 
субсидирани от държавата (2), и за обучение срещу заплащане (10);  

7. Социални изследвания на пола – редовна форма за 
места, субсидирани от държавата (6), и за обучение срещу 
заплащане (10); 

8. Социални изследвания на пола – задочна форма за 
места, субсидирани от държавата (6), и за обучение срещу 
заплащане (10); 

9. Философия на съзнанието и езика - задочна форма за 
места, субсидирани от държавата (5), и за обучение срещу 
заплащане (10);  
 



Катедра Реторика  
1. Реторика - редовна форма за места, субсидирани от 

държавата (1), и за обучение срещу заплащане (10);  
2. Реторика - задочна форма за места, субсидирани от 

държавата (4), и за обучение срещу заплащане (10);  
 

Специалност Културология  
1. История на жените и половете (МАТИЛДА) – редовна 

форма за места, субсидирани от държавата (2), и за обучение срещу 
заплащане (10); 
 
Специалност Библиотечно-информационни науки  

1. Библиотечно-информационни науки и културна 
политика - задочна форма за места, субсидирани от държавата 
(20), и за обучение срещу заплащане (10); 

  
Срокове:  
04 февруари – 08 февруари 2013 г. – прием на документи, зала № 
63, Южно крило;  
11 февруари – 13 февруари 2013 г. – провеждане на приемни 
изпити.  
 
Телефон за информация: 9308 491, Зала № 63, Южно крило 

 
 

    
 

ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ 
Специалност История  

1. Европейски Югоизток – редовна форма за места, 
субсидирани от държавата (10), и задочна форма за места, 
субсидирани от държавата (15);  
 
Специалност Археология 

1.  Археометрия – редовна форма за места, субсидирани от 
държавата (1), и за обучение срещу заплащане (5); 

 



Срокове:  
до 12 февруари 2013 г. – провеждане на приемни изпити;  
до 14 февруари 2013 г. – класиране на кандидатите. 

 
Телефон за информация: 9308 223, Деканат на Исторически 
факултет, кабинет №40Б, Южно крило 

 
 

    
 

ФАКУЛТЕТ ПО КЛАСИЧЕСКИ И НОВИ ФИЛОЛОГИИ 
Специалност Английска филология  

1. Език и култура (английски език) – редовна форма за 
места, субсидирани от държавата;  
 
Специалност Испанска филология  

1. Приложна лингвистика – редовна форма за места, 
субсидирани от държавата;  

  
Специалности Индология и Иранистика  

1. Индийско и иранско културознание и 
обществознание – редовна форма за обучение срещу заплащане;  

 
Срокове:  
12 февруари – 13 февруари 2013 г. – провеждане на приемни 
изпити; 
до 15 февруари 2013 г. – класиране на кандидатите. 
 
Телефон за информация: 846 82 90, Деканат на Факултет по 
класически и нови филологии, кабинет №231, Северно крило 
 

   
 

ФАКУЛТЕТ ПО ЖУРНАЛИСТИКА И МАСОВА 
КОМУНИКАЦИЯ 

Специалност Журналистика  



 1. Лайфстайл журналистика – задочна форма за места, 
субсидирани от държавата (3), и за обучение срещу заплащане (30);  
 
Специалност Връзки с обществеността  

1. Креативна комуникация – задочна форма за места, 
субсидирани от държавата (1), и за обучение срещу заплащане (60); 

  
Срокове:  
09 февруари 2013 г. – провеждане на приемен изпит;  
до 15 февруари 2013 г. – класиране на кандидатите. 
  
Телефон за информация: 9308 409, отдел „Студенти” на ФЖМК, 
кабинет №11, ул. „Московско” №49  
 

    
 

ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ 
Специалност Международни отношения  
1. Международна сигурност (специалисти);  
2. Международни организации и многостранна дипломация 
(специалисти);  
3. Международни бизнес отношения (специалисти);  
4. Частни отношения с презгранични последици в 
Европейския съюз (специалисти);  
 

Формата на обучение е редовна, за места държавна субсидия 
(общо 34 места) и за обучение срещу заплащане.  
Срокове:  
14 и 15 февруари 2013 г. – провеждане на устен изпит по конспект 
за държавна субсидия и на интервюта за прием по документи за 
обучение срещу заплащане; 
до 19 февруари 2013 г. – класиране на кандидатите.  
  
Телефон за информация: 9308 359, Учебно-методичен кабинет на 
ЮФ, кабинет №314, Северно крило   
 

 



   
 

ФАКУЛТЕТ ПО НАЧАЛНА И ПРЕДУЧИЛИЩНА 
ПЕДАГОГИКА 

 
Специалност Предучилищна и начална училищна 
педагогика  

1. Образователни науки и интеркултурно възпитание 
(на английски език) – редовна форма, обучение срещу заплащане;  

 
Специалност Логопедия  

1. Логопедия (за завършили други специалности) – 
редовна форма, обучение срещу заплащане; 
 
Специалност Специална педагогика  

1. Специална педагогика (на английски език) – редовна 
форма, обучение срещу заплащане; 

 
Срокове:  
01 февруари – 08 февруари 2013 г. – прием на документи в каб. 
№ 203 и каб. № 320;  
до 15 февруари 2013 г. – класиране на кандидатите. 
 
Телефон за информация: 9706 203, кабинет № 203, и 9706 237, 
кабинет № 320, Факултет по начална и предучилищна педагогика, бул. 
„Шипченски проход” 69А 

 

    
 

ГЕОЛОГО-ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ 
Специалност География  

1. Географски информационни системи и картография 
(неспециалисти) – редовна форма, обучение срещу заплащане (10 
места);  



2. Регионални геоенергийни ресурси и стратегии 
(неспециалисти) – редовна форма, обучение срещу заплащане (6 
места);  

3. Развитие и управление на селските райони 
(неспециалисти) – редовна форма, обучение срещу заплащане (6 
места), и задочна форма, обучение срещу заплащане (6 места);  
 
Специалност Регионално развитие и политика  
 1. Планиране и управление на териториални системи 
(неспециалисти) – редовна форма, обучение срещу заплащане (10 
места);  
 2. Регионална сигурност (неспециалисти) – редовна 
форма, обучение срещу заплащане (10 места), и задочна форма, 
обучение срещу обучение (6 места); 
 
Срокове:  
от 28 януари до 08 февруари 2013 г. – прием на документи в 
Геолого-географски факултет, Северно крило, каб.№ 253 и каб.№ 254;  

 
Телефон за информация: 9308 385 и 9308 510, Деканат на Геолого-
географски факултет, Северно крило. 

 

   
 

БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ 
Специалност Биотехнологии  

1. Растителни биотехнологии (за неспециалисти) – 
редовна форма, обучение срещу заплащане;  

 
Специалност Молекулярна биология  

1. Биохимия (за неспециалисти) – редовна форма, обучение 
срещу заплащане; 
 
Специалност Биология  

1. Учител по биология на английски език (за 
неспециалисти) – задочна форма, обучение срещу заплащане.  

 
 



Срокове:  
до 08 февруари 2013 г. – класиране на кандидатите 
 
Телефон за информация: 8167 300, Деканат на Биологически 
факултет 
 

    
 

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 
Специалност Приложна математика  

1. Математическо моделиране в икономиката – 
редовна форма за места, субсидирани от държавата (5 места);  
 
Специалност Информатика 

1. Математическо моделиране в икономиката – 
редовна форма за обучение срещу заплащане (5 места);  
 
Срокове:  
28 януари 2013 г. – 08 февруари 2013 г. – подаване на документи 
във Факултета по математика и информатика, кабинет № 202;  
11 февруари – 15 февруари 2013 г. – провеждане на приемни 
изпити; 
до 18 февруари 2013 г. – класиране на кандидатите. 
 
Телефон за информация: 8161 576  
 

    
 

ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ 
Специалност  Физика  
 1. Оптометрия (4 семестъра за студенти с 
бакалавърска или магистърска степен по технически и 
природо-математически специалности) – редовна форма, 
обучение срещу заплащане;  
 2. Термоядрен синтез и плазмени технологии (проект 
FUSENET) – частично на английски език – 5 семестъра. 
Обучението в програмата е редовна форма, държавна субсидия или 



платено обучение, и е предназначено за кандидати, завършили 
инженерно-технически, компютърни и природо-математически 
специалности. 
Специалност Инженерна физика  
 1. Безжични мрежи и устройства – задочна форма, 
държавна субсидия и обучение срещу заплащане;  
 2. Микроелектроника и информационни технологии (3 
семестъра) – задочна форма, държавна субсидия и обучение срещу 
заплащане;  
 
Специалност Ядрена техника и ядрена енергетика  

1. Ядрена енергетика и технологии І (за специалисти с 
бакалавърска степен по ядрена техника и ядрена 
енергетика) – редовна форма, държавна субсидия и обучение 
срещу заплащане;  

2. Ядрена енергетика и технологии ІІІ (за завършили с 
ОКС „професионален бакалавър” по Топло- и ядрена 
енергетика със срок на обучение 6 семестъра) – задочна 
форма, обучение срещу заплащане.  
 
Срокове:  
28 януари – 08 февруари 2013 г. – подаване на документи във 
Физически факултет, кабинет № А 421;  
12 февруари 2013 г. от 10,00 часа в зала № А 205 във ФзФ – 
приемен изпит за всички магистърски програми; 
до 14 февруари 2013 г. – класиране на кандидатите. 
 
 
Телефон за информация: 862 30 91  
 


