
 

Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ 

обявява допълнителeно прием и записване на кандидат-студенти 

по факултети и специалности до изчерпване на свободните места 

 

Подаване на кандидатстудентски документи: 
Всеки работен ден (без събота и неделя) от 15 септември до 17 октомври (9:00 – 12:00 и 13:30 – 16:00) 
Университетския информационен център (Ректорат, ул. „Цар Асен“ 24), стая №13 
 

Легенда: ПУ  – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ 
ДЗИ  – държавен зрелостен изпит  МИ  – международен изпит  
ВУ  – висше училище    КСИ  − кандидатстудентски изпит 
 
 

Факултет/Специалност 
I-ви вариант за класиране и прием: 

Оценка, получена по един от посочените 
начини 

II-ри вариант за класиране и прием: 
Оценка на допълнителен тест 

Юридичесчески факултет  

1. Право – зад. обучение КСИ по български език и история от ПУ или друго ВУ  

Физически факултет  

1. Инженерна физика – ред. обучение 
2. Информационна физика и телекомуникации 

– ред. обучение 
3. Физика с ИТ – ред. обучение 
4. Физика и математика – ред. обучение 

ДЗИ по физика, математика, биология, химия или 
български език 
КСИ по физика, математика, биология, химия или 
български език от ПУ или друго ВУ 

Тест-събеседване по физика   
място: Ректорат,214 каб. ден (час): пон.,вт.,ср., четв., петък  (9-16ч.) 

Факултет по математика и информатика  

1. Приложна математика – ред. обучение 
2. Математика – ред. обучение 
3. Бизнес математика – ред. обучение 
4. Математика и информатика – ред. обучение 

ДЗИ по математика или български език и литература 
КСИ по математика, информатика или български език от 
ПУ или друго ВУ 

Тест по математика и информатика   
място: Ректорат, Университетски информационен център  
ден (час): 07.10.  и 14.10.2014 г., вт. – 10 ч. 

Химически факултет  

1. Медицинска химия – ред. обучение 
2. Анализ и контрол – ред. обучение  
3. Химия с маркетинг – ред. обучение 
4. Химия и физика – ред. обучение 

 

ДЗИ по химия, физика, математика, биология или 
български език 

КСИ по химия, физика, математика, биология или 
български език от ПУ или друго ВУ 

Тест-събеседване по химия   
място: Ректорат, Университетски информационен център 
ден (час): вт., четв.  (10-14 ч.) 

  



 

Филологически факултет  

1. Българска филология – ред. обучение ДЗИ по български и литература 
КСИ по български език от ПУ или друго ВУ 
Сертификат с оценка от Националното състезание по 
български език и литература, организирано от 
Филологическия факултет на ПУ
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2. Френска филология – ред. обучение 
3. Приложна лингвистика (френски с втори 

чужд език) – ред. обучение 

ДЗИ по френски език; 
КСИ по френски език от ПУ или друго ВУ 
Сертификат от МИ по френски език 

 

4. Приложна лингвистика (английски език с 
втори чужд език) – ред. обучение 

5. Лингвистика с ИТ (английски език и френски 
език) – ред. обучение 

6. Български и английски език – ред. обучение 

ДЗИ по английски език; 
КСИ по английски език от ПУ или друго ВУ 
Сертификат от МИ по английски език 

 

7. Приложна лингвистика (немски език с втори 
чужд език) – ред. обучение 

ДЗИ по немски език; 
КСИ по немски език от ПУ или друго ВУ 
Сертификат от МИ по немски език 

 

8. Български език и история – ред. обучение ДЗИ по български или по история и цивилизация 
КСИ по български език или история и цивилизация от ПУ 
или друго ВУ 
Сертификат с оценка от Националното състезание по 
български език и литература, организирано от 
Филологическия факултет на ПУ 

 

9. Български език и италиански език – ред. 
обучение 

ДЗИ по български език или по италиански език 
КСИ по български език от ПУ или друго ВУ 
Сертификат с оценка от Националното състезание по 
български език и литература, организирано от 
Филологическия факултет на ПУ 

 

10. Български език и китайски език – ред. 
обучение 

ДЗИ по български, английски, немски или френски език 
КСИ по български, английски, немски или френски език 
от ПУ или друго ВУ 
Сертификат от МИ по английски, немски, френски или 
китайски език 
Сертификат с оценка от Националното състезание по 
български език и литература, организирано от 
Филологическия факултет на ПУ 

 

11. Български език и корейски език – ред. ДЗИ по български, английски, немски или френски език  

                                                           

1
 Сертификатите с оценките на кандидат-студентите, които имат положителна оценка от състезанието, се съхраняват у проверителите. Всеки от тези кандидат-студенти може да 

потърси своя сертификат и с него да участва в класирането. 



 

обучение 
12. Български и турски език – ред. обучение 

 

КСИ по български, английски, немски или френски език 
от ПУ или друго ВУ 
Сертификат от МИ по английски, немски или френски 
език 
Сертификат с оценка от Националното състезание по 
български език и литература, организирано от 
Филологическия факултет на ПУ 

13. Славянска филология, магистърска 
програма – ред. обучение 

ДЗИ по български, английски, немски, френски или 
руски език 

КСИ по български, английски, немски, френски или 
руски език от ПУ или друго ВУ 

Сертификат с оценка от Националното състезание по 
български език и литература, организирано от 
Филологическия факултет на ПУ 

 

14. Български език и новогръцки език – ред. 
обучение 

15. Балканистика, магистърска програма – ред. 
обучение 

ДЗИ по български, английски, немски, френски или 
новогръцки език 

КСИ по български, английски, немски, френски или 
новогръцки език от ПУ или друго ВУ 

Сертификат от МИ по английски, немски или френски 
език 

Сертификат с оценка от Националното състезание по 
български език и литература, организирано от 
Филологическия факултет на ПУ 

 

16. Български език и руски език – ред. обучение 
17. Руска филология – ред. обучение 

ДЗИ по руски език 
КСИ по български или руски език от ПУ или друго ВУ 
Сертификат с оценка от Националното състезание по 

български език и литература, организирано от 
Филологическия факултет на ПУ 

 

Философско-исторически факултет  

1. Социална антропология – ред. обучениe 
2. Етнология – ред. обучение 

ДЗИ по български език и литература 
КСИ по български, английски, немски, френски, история 
или математика от ПУ или друго ВУ 

 

3. История – ред. обучение ДЗИ по български език и литература, история и 
цивилизация, английски език, немски език, френски 
език, испански език, руски език или география и 
икономика 
КСИ по история на България от ПУ или друго ВУ 

 

4. Философия – ред. обучение ДЗИ философски цикъл 
КСИ по български, английски, немски, френски, история, 
психология или математика от ПУ или друго ВУ 

 

5. Теология – ред. и зад. обучение ДЗИ по български език и литература или история 
КСИ по теология от ПУ или друго ВУ 

 



 

Педагогически факултет  

1. Педагогика на обучението по музика – ред. 
обучение 

2. Джаз и поп изпълнителско изкуство – ред. 
обучение 

ДЗИ по български език и оценка от специален предмет 
(музикален инструмент или пеене) 
КСИ по музика от ПУ или друго ВУ 

 

3. Педагогика на обучението по изобразително 
изкуство – ред. обучение 

КСИ по изобразително изкуство от ПУ или друго ВУ  

Биологически факултет  

1. Биология и химия – ред. обучение ДЗИ по билогия или химия 
КСИ по биология или химия от ПУ или друго ВУ 

 
2. Биология и английски език – ред. обучение ДЗИ по билогия или английски език 

КСИ по биология или английски език от ПУ или друго ВУ 

3. Биоинформатика – ред. обучение ДЗИ по билогия или математика 
КСИ по биология, математика или информатика от ПУ 
или друго ВУ 

 


