
БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ  
„Биотехнологична микробиология“ 
„Микробиологичен контрол и безопасност на храни“ 
„Биофармацевтична биохимия“ 
„Екология на водни екосистеми и аквакултурни производства“ 
„Екология, управление и контрол на околната среда 
„Екология и опазване на екосистемите“  
„Биоразнообразие, екология и консервация“  
„Лечебни и етерични растения“  
„Медицинска биология“  
„Биоинформатика“  
„Молекулярна биология и биотехнология“ 
„Генетика“ 
„Антропология“  
„Здравно и екологично образование“  
„Паразитология“  

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ  
„Мениджмънт на социално-педагогическата работа“ 
„Образователен мениджмънт“ 
„Комуникативни нарушения на развитието“  
„Приобщаващо образование“ 
„Специална педагогика – ресурсен учител“  
„Превантивна педагогика“  
„Иновационни технологии в предучилищното 
образование и началния етап на СОУ “  
„Информационно-комуникационни технологии в предучилищното 
образование и началния етап на СОУ“ 
„Педагогическо взаимодействие в подготвителна  
за училище група и подготвителен клас“  
„Педагогическо взаимодействие и творчество в детската градина и 
началния етап на СОУ “ 
„Предучилищна и начална училищна педагогика“  
„Езиково и литературно развитие в предучилищна 
и начална училищна възраст“  
„Обучение по бит и технологии за предучилищна  
и начална училищна възраст“  
„Педагогика на обучението по изобразително изкуство“  
„Педагогика на обучението по графичен дизайн“  



„Обучение по изобразително изкуство  
за предучилищна и начална училищна възраст“  
„Актьорство и режисура за училищен театър“  
„Спорт в училище“ 
„Педагогика на обучението по технологии  
и предприемачество“  
„Обучение по музика в ДГ и СОУ“  
„Вокално изпълнителско изкуство  
в музикално-сценичните жанрове (оперета и мюзикъл)“  
„Музика и медии“ 
„Ръководство на вокални и инструментални състави“  
„Приложна психология“  
„Консултативна психология“ 

ФАКУЛТЕТ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛНИ НАУКИ 
„Бизнес администрация“  
„Бизнес комуникации и връзки с обществеността“ 
„Управление на човешките ресурси“ 
„Корпоративно управление“ 
„Мениджмънт на корпоративната сигурност“  
„Финансов мениджмънт“  
„Международна търговия“ 
„Счетоводство и анализ“  
„Бизнес икономика“  
„Счетоводство“ 
„Културни и социални дейности в туризма“  

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА  
„Приложна математика“  
„Софтуерни технологии“  
„Бизнес информатика с английски език“  
„Обучение по информатика и информационни технологии в училище“  
„Обучение по математика в училище“ 
„Обучение по информационни технологии в началното училище“ 
„Обучение по информационни технологии в прогимназията“  

ФАКУЛТЕТ ПО ФИЗИКА И ИНЖЕНЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ 
„Инженер по информационни и комуникационни системи“  
„Инженер по информационни и комуникационни системи“  
(на английски език) 



„Инвестиционен мениджмънт в телекомуникациите“  
„Физика на кондензираната материя“  
„Експериментална физика“ 
„Фотоника и модерни оптични технологии“ 
„Оптофотоника“ (на английски език) 
„Електронна и лазерна техника“ 
„Учител по физика“ 
„Хранителна физика“  
„Субатомна физика“  
„Медицинска радиационна физика и техника“  
„Физика на земята“ 
„Възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност“ 
„Иконофизика“  

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ 
„Актуална българистика“  
„Актуална русистика“ 
„Language and linguistics“  
„Английска филология – лингвистика и превод“  
„Английска филология – превод и бизнес комуникация“  
„Английски език и методика“  
„Английски език и методика за ранно чуждоезиково обучение“  
„Превод и интеркултурна комуникация“ 
„Превод за европейските институции“  
„Приложна лингвистика (испански език)“ 
„Учител по чужд език (първи и/или втори чужд език)“  
„Образованието по български език и литература в средното училище“  

ФИЛОСОФСКО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ 
„Етнология (общности, идентичности, култура)“ 
„Културен туризъм и културно проектиране“  
„Управление на културното наследство“  
„Управление на иновациите и изследователската дейност“  
„История и цивилизации на стария и новия свят“ 
„Българската история в балканския и европейския контекст“  
„Дипломация и международни отношения“  
„Архивистика и документалистика. Защита на информацията“ 
„Институции, държавни традиции и национална сигурност“  



ХИМИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ  
„Медицинска химия“  
„Органична химия“  
„Спектрохимичен анализ“  
„Компютърна химия“ 
„Химия и екология“ 
„Хранителна химия“  
„Учител по химия“  

ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ  
„Публична администрация“ 
„Международни отношения“ 


