
  

Знаете ли, че...

... се предполага съществуването на 6 до 10 
милиона вида насекоми на Земята?

... бълхата може да надскочи над 130 пъти 
собствената си височина?

... някои видове двукрили могат да 
размахват крилата си 600 пъти в секунда?

... много насекоми могат да носят 850 пъти 
повече от собственото си тегло?

...ако бъде измерено теглото на всички 
насекоми в света, то ще превиши теглото 
на всички останали животни?

... гъсеницата увеличава приблизително 
27000 пъти размера си, след като се 
излюпи от яйцето?

Контакти:

каб. 262, тел. 028167374,

gjonova@uni-sofia.bg

ganinanacheva@uni-sofia.bg
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Условия за прием
Приемът се извършва въз основа на 
оценките от изпита по Зоология на 
безгръбначните животни и приемен изпит 
по Ентомология.

Срок на обучение: 3 семестъра

Форма на обучение: редовна 

Образователни цели
Изучаване на фундаментални и научно-
приложни ентомологични дисциплини.

● усвояване и прилагане на научните 
и приложни методи в 
ентомологията

● запознаване със съвременните 
ентомологични изследвания

● използване на познанията за 
приложни цели

● обобщаване на знанията, 
формулиране на постигнатите 
резултати от собствени изследвания 
и тяхното представяне

Задължителни дисциплини
• Сравнителна морфология, анатомия и 
систематика на насекомите
• Размножаване и развитие на насекомите
• Таксономия и фаунистика
• Природна огнищност на трансмисивните 
инфекции и паразитни болести
• Еволюция и филогения на насекомите
• Методи в ентомологичните изследвания
• Медицинска и ветеринарна ентомология 
с акарология
• Селскостопанска и горска ентомология
• Биологичен контрол на вредни насекоми
• Голям практикум – I и II част
• Учебно-изследователска практика
• Преддипломен практикум

Избираеми дисциплини
• Физиология и биохимия на насекомите
• Екология на почвените безгръбначни 
животни
• Клетъчни патогени
• Поведение на насекомите
• Биология на опрашването

Възможности за реализация
Професионалната си реализация 
магистрите по Ентомология намират:

● като научно-преподавателски кадри и 
специалисти във висши учебни 
заведения, научните институти на БАН, 
звена по хуманна и ветеринарна 
медицина, селското и горско 
стопанство, пчелни стопанства;

● в природозащитни организации и 
природонаучни музеи, зоологически 
градини, структури на национални и 
природни паркове, резервати и 
защитени територии, в национални и 
международни неправителствени 
организации;

● като експерти в РИОСВ, звена за 
дезинсекция, държавни учреждения 
като Министерство на околната среда и 
водите, Министерство на земеделието и 
храните, Министерство на 
образованието и науката.
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