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ЕКОЛОГИЧНА ЕКОЛОГИЧНА   
БИОТЕХНОЛОГИЯБИОТЕХНОЛОГИЯ  

* А / И — Аудиторна / Извънаудиторна заетост  



Магистърска програма 

“Екологична биотехнология”  
има за цел да даде специализирана, 

профилирана и интердисциплинарна подготовка 
в областта на екологичните и биотехнологични 

подходи за опазване на околната среда. Като 
равнище програмата отговаря на съвременните 

концепции и най-новите постижения в тази 

област. 

Кандидатите за обучение по магистърската 
програма “Екологична биотехнология” трябва да 

притежават образователно квалификационната 
степен “Бакалавър” по специалности от 

професионално направление БИОЛОГИЧЕСКИ 
НАУКИ или от други сродни направления. 

Продължителността на обучението е три 

семестъра, от които І и ІІ са посветени на 
аудиторни и лабораторни занятия, а ІІІ – на 

изготвянето на дипломна работа.  

Учебният план включва 9 задължителни и 2 

избираеми дисциплини, които се подбират 
измежду 10 курса. 

Схемата на обучение представлява 
подобрен и адаптиран вариант на успешно 

приключил образователен проект TEMPUS, 
реализиран с участието на два български и пет 

западно европейски университета. 

Оценката на знанията се базира на Европейската 

Система за Трансфер на Кредити (ЕСТS), като 
цялата програма носи 90 кредита. 

Студентите, завършили магистърската 

програма по Екологична биотехнология 

придобиват следните компетенции: 

 Знания и практически умения относно 

прилагане на класическите и най-новите 
технологии за контрол и управление на 

природните ресурси и екологичните 
технологии с акцент върху ролята на 

биологичния фактор; 

 Въвеждане и осъществяване на фирмената 

политика за системите за опазване на 

околната среда, минимизация на отпадъците и 

енергийните загуби в съответствие с ISO-
14000 стандартите; 

 Създаване, управление и реализация на 

фирмени, научни и приложни 

биоремедиационни и реставрационни 
проекти; 

 Създаване на идейни биологични проекти за 

водопречиствателни съоръжения и 
комплекси за твърди отпадъци, въвеждане 

на специализиран контрол на 
водопречистването и биодеградацията на 

широк кръг замърсители, управление на 
процеси на детоксикация на води, утайки и 

седименти чрез приложение на високо 
ефективни биотехнологични подходи; 

 Умения за работа в екип, оформяне и 

изпълнение на научни и бизнес проекти, 

вземане на ключови решения при 
управлението на рискови фактори. 

Дипломиралите се магистри намират 

своята професионална реализация като 

експерти, изследователи и консултанти в: 

 Образователни и научни институции, 

занимаващи се с фундаментални и приложни 

изследвания; 

 Държавни, кооперативни и частни фирми и 

лаборатории, с обект на дейност екологични 

технологии и биотехнологични методи за 
подобряване на околната среда и качеството на 

природните ресурси; 

 Държавни подразделения, кооперативни и 

частни фирми и лаборатории за контрол на 

природни ресурси; 

 Пречиствателни станции, технологични 

комплекси за преработка на твърди 
отпадъци, елиминиране на вредни газови 
емисии; 

 Те получават право да продължат 

образованието си в третата степен на 

обучението си като докторанти в същото 

професионално направление. 


