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ПРИЕМ

Бакалаври от други природни
факултети
 Химия,
 Физика,
 Математика;
Бакалаври от област на висше
образование
 Аграрни науки,
 Хранително-вкусова промишленост,
 Здравни грижи,
 Здравеопазване и спорт,
 Завършили СДК по Биохимия,
 Ветеринарна медицина;
Срок и Форма на обучение:
 4 семестъра; Редовно, платено
 Прием: летен семестър
За формиране на състезателния бал се
взема оценката по:
 Биохимия
 Молекулярна биология
 или друга дисциплина от дипломата 

за бакалавър по преценка на 
ръководителя на МП.

Минимален успех от дипломата за ОКС 
Бакалавър – Добър

Учебният план на магистърската 
програма по Биохимия е структуриран в 

три модула: 

 МОЛЕКУЛЯРНА БИОЛОГИЯ 
 МОЛЕКУЛЯРНА ИМУНОЛОГИЯ 
 МОЛЕКУЛЯРНА ДИАГНОСТИКА 

РЕАЛИЗАЦИЯ
 Обучение в образователно-научна
степен „доктор“. 
 Кариера в образователни и
научноизследователски институции с 
биомедицинска насоченост, занимаващи 
се с фундаментални биохимични, 
микробиологични, молекулярно-
генетични изследвания; 
 В клинични и диагностични
лаборатории, ин витро центрове;
 Фирми, производители и
разпространители на биомедицински 
препарати, в предприятия, фирми и др., 
свързани с микробиологични и 
биотехнологични производства, с 
хранително-вкусовата промишленост;
 Фармацевтични фирми; 
 В системите за санитарен
контрол, мониторинг и опазване на 
околната среда; 
 В  хуманната и ветеринарната
медицина и в селското стопанство; 
 Съдебно-медицинска експертна 

дейност и др. 

Специалност: 
МОЛЕКУЛЯРНА БИОЛОГИЯ

Професионално направление:
4.3. БИОЛОГИЧЕСКИ НАУКИ



МОЛЕКУЛЯРНА БИОЛОГИЯ

 Разработване на теоретични и
експериментални задачи с използване на
биохимични и молекулярно-биологични
методи в областта на протеомиката,
геномиката, транскриптомиката и
метаболомиката.
 Познания за върховите
омикстехнологии.
 Познания в областта на
биоинформатиката, развиване на
способности и умения за обработка на
огромен брой експериментални данни,
генерирани от омикстехнологиите.

МОЛЕКУЛЯРНА ИМУНОЛОГИЯ 
 Задълбочени познания върху
молекулните механизми, които стоят в
основата на функционирането на
човешката имунна система.
 Усвояване на съвременни
методични подходи за анализ на
механизмите (вкл. съвременните
имунологични методи), прилагани в
клиничната практика за диагностика и
терапия.
 Анализ на имунохимичната
основа на редица непознати или слабо
изучени процеси в контекста на имунния
отговор.

МОЛЕКУЛЯРНА ДИАГНОСТИКА
 Надграждаща подготовка,
знания и умения в различни
направления на биомедицината
и приложната биохимия, молекулярна 
и клетъчна биология. 
 Основи на лабораторната
диагностика в здравеопазването;
 Организация на специализирани
лаборатории;
 Молекулярна патология,
диагностика, прогностика и 
консултиране на моногенни и редки 
заболявания; 
 Анализ за предиспозиции, оценка
на риска и консултиране на често 
срещани мултифакторни заболявания. 

Първи семестър:
5 задължителни дисциплини от 
ОКС „Бакалавър“ на БФ; 
Втори семестър: 
5 задължителни дисциплини;
Трети семестър:
3 задължителни, 2 избираеми 
дисциплини и учебна практика
Четвърти семестър:
1 задължителна дисциплина, 
изработване на научен проект и 
защита на дипломна работа. 


