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 Специалността „Химия с маркетинг“ се въведе от 2009 г. и се реализира съвместно с Факултета по иконо-

мически и социални науки. Това е идея на Химическия факултет, мотивирана от засиленото търсене на търго-
вски представители, консултанти или сътрудници на фирми и организации, предлагащи химични продукти, 
консумативи, апарати и инструменти за химични анализи и производства. Обучението предлага междудисцип-
линарна подготовка, обединяваща фундаментални знания и умения в областта на химията и съвременни на-
учни знания и умения по стратегически и финансов маркетинг, необходими за ефективна реализация и конку-
рентоспособност в условията на динамично развиващ се пазар. 
 Обучаемите по специалността се подготвят за извършване на следните дейности у нас и в чужбина: 
 проектиране и прилагане на маркетингови стратегии в областта на битовата химия, хранителната химия, 

строителната химия, фармацевтиката, медицинската козметика с цел навлизане на пазара на нови мате-
риали и продукти, както и стабилизиране и разширяване на пазарни позиции на съществуващи продукти; 

 разработване на техники за предлагане и взeмане на основни решения в маркетинговата дейност; 
 управление и обслужване на производствената дейност в химични, фармацевтични, биотехнологични, хра-

нително-вкусови, металургични и други производства; 
 разработване на маркетингови анализи, диагностика и реклама; 
 научно-приложни изследвания в областта на химията, фармацевтиката, биотехнологиите, нанотехнологи-

ите, екологията и др. и търсене на пазар и реализация на иновации. 
 Освен неорганична химия, органична химия, физикохимия и аналитична химия обучаемите изучават тео-
рия на икономиката, управление на продажбите, комуникации и комуникационна политика, маркетинг на инду-
стриалния пазар, финанси, продуктова политика и др. 
 Мотивираните студенти имат възможност да получат стипендии за обучение в чужди университети за един 
семестър. 
 При желание паралелно с бакалавърската програма по химия студентите могат да се обучават за 
получаване на допълнителни квалификации, предлагани във факултета. 
 Завършилите образователно-квалификационната степен „бакалавър“ могат да продължат обучението си 
по обявените магистърски програми в Химическия факултет или във Факултета по икономически и социални 
науки. Те са достатъчно подготвени да се насочат и към магистърски програми в друго висше училище у нас 
или в чужбина. 

 


