
Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ 

обявява прием на кандидат-студенти 

по факултети и специалности 

Подаване на кандидатстудентски документи и записване: 

Всеки работен ден (без събота и неделя) от 19 юли (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 

Физически факултет  

1. Инженерна физика – ред. и зад. обучение 
2. Екоенергийни технологии  – ред. обучение 
3. Физика и астрономия – ред. обучение 
4. Физика и математика – ред. обучение 
5. Учител по „Човек и природа“ – 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 

 
 

Факултет по математика и информатика  

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

информационни технологии – ред. 
обучение 

ДЗИ по математика или 80 % български език  
КСИ по математика, информатика или 80 %български 
език от ПУ или друго ВУ 

Тест по математика и информатика 
За подробности изпратете имейл на aii@uni-plovdiv.bg 

Химически факултет  

1. Химия – ред. и зад. обучение 
2. Компютърна химия – ред. обучение 
3. Химия с маркетинг – ред. обучение 
4. Медицинска химия  – ред. обучение 
5. Анализ и контрол  – 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 по химия 
Място: Ректорат, ул. Цар Асен 24, 225 стая 
Дата (час): 10 часа 
    на 01.08, 08.08, 15.08, 22.08, 29.08 

   



Филологически факултет  

1. Славистика – ред. обучение ДЗИ по български, английски, немски, френски или 
руски език 

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

Тестове по : български език, английски език, руски език, френски 
език или немски език според изискванията за прием на 
съответните специалности. 

Място: Ректорат, ул. Цар Асен 24, 4 езиков кабинет, 3 етаж 
Дати (час): от 10.00 часа 
 на 03.08, 10.08, 17.08, 24.08 и 31.08.2017 г. 
  
Оценки от националното състезание по български език, проведено 
в ПУ на 18.02.2017 г. 

2. Балканистика – ред. обучение ДЗИ по български, новогръцки, английски, немски или 
френски език; 
КСИ по български, новогръцки, английски, немски или 
френски език от ПУ или друго ВУ 
Сертификат от МИ по новогръцки, английски, немски 
или френски език 

3. Български език и руски език – зад. обучение ДЗИ по руски език или български език 
КСИ по български език от ПУ или друго ВУ 

4. Български език и английски език – ред. 
обучение 

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

5. Български език и немски език – ред. 
обучение 

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

6. Български език и френски език – ред. 
обучение 

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

7. Български език и турски 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 или френски 
език 

8. 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 

9. Български език и история – ред. обучение ДЗИ по български език или история 
КСИ по български език или история от ПУ или друго ВУ 

Философско-исторически факултет  

1. История – ред. обучение 
2. История – зад. платено обучение 
3. Археология – ред. обучение 

ДЗИ по история, география и икономика, български, 
английски, немски, френски, испански, италиански или 
руски език  
КСИ по история от ПУ  или друго ВУ 
Сертификат от МИ по английски, немски, френски език, 
италиански, испански или руски език 

Тест-събеседване: 
място: Ректорат на ПУ, ул. „Цар Асен“ 24, каб. 256-А 
дата (час): всеки понеделник  от 10.00 – 13.00 часа 

 

4. Европеистика – ред. платено обучение ДЗИ по български език (единствено ако втория ДЗИ е по:  



философия, чужд език, история или математика) 
КСИ по история, математика, английски, немски, 
френски, испански език, български език или психология 
от ПУ или друго ВУ 
Сертификат от МИ по английски, немски, френски език, 
италиански, испански или руски език 

5. История и чужд език – ред. обучение 
6. Гражданско образование и чужд език– ред. 

обучение 

ДЗИ по история, география и икономика, български, 
английски, немски, френски, испански, италиански или 
руски език  
КСИ по история,  български, английски, немски, 
френски, испански, италиански или руски език  
от ПУ  или друго ВУ 
Сертификат от МИ по английски, немски, френски език, 
италиански, испански или руски език 

Тест-събеседване: 
място: Ректорат на ПУ, ул. „Цар Асен“ 24, каб. 256-А 
дата (час): всеки понеделник  от 10.00 – 13.00 часа 

Факултет по икономически и социални науки  

1. Маркетинг – ред. обучение платено 
2. Макроикономика – ред. обучение платено 
3. Счетоводство – ред. и зад. обучение платено 
4. Финанси – ред. и  зад. обучение платено 
5. Стопанско управление – ред. и зад. 

обучение платено 
6. Публична администрация – ред. и зад. 

обучение платено 
7. Мениджмънт на туристическия бизнес – 

ред. обучение платено 

ДЗИ по български,  математика или география и 
икономика  
КСИ по български, математика, история или география и 
икономика  

 

8. Политология – ред.  обучение платено ДЗИ по български,  история или география и икономика  
КСИ по история, география и икономика, английски, 
немски или френски 

 

Юридически факултет  

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

 

Биологически факултет  

1. Молекулярна биология – редовно обучение 
2. Медицинска биология – редовно обучение 
3. Биология – ред. и зад. обучение 
4. Екология и опазване на околната среда – 

ред. и зад. обучение 
5. Екология на биотехнологичните 

производства – ред. обучение 
6. Приложна и индустриална екология – ред. 

обучение 

ДЗИ по биология и здравно образование или география 
и икономика  
КСИ по биология от ПУ  или друго ВУ 
Сертификат от олимпиади или състезания по биология 

Тест по биология: 
място: 50 сем. Зала, корпус А (в двора зад Ректората) 
               5 аудитория, Партер, за 29.08 и 31.08.2017 г. 
начален час: от 10 до 12 часа 
дата:  
   01.08 и 03.08.2017 г.    
   08.08 и 10.08.2017 г. 
   15.08 и 17.08.2017 г. 
   22.08 и 24.08.2017 г. 



7. Фармацевтични биотехнологии – редовно 
обучение 

ДЗИ по биология и здравно образование или география 
и икономика  
КСИ по биология от ПУ  или друго ВУ 
Сертификат от олимпиади или състезания по биология 

   29.08 и 31.08.2017 г.           

8. Биоинформатика  – ред. обучение ДЗИ по биология, математика или география 
КСИ по биология, математика или информатика в ПУ 
или друго ВУ  

9. Биология и химия  – ред. обучение ДЗИ по биология, химия, география или български език 
КСИ по биология или химия в ПУ или друго ВУ  

10. Биология и английски език – ред. обучение ДЗИ по биология и здравно образование, английски 
език или български език 
КСИ по биология, английски език или български език от 
ПУ  или друго ВУ 
Сертификат от олимпиади или състезания по биология 

Педагогически факултет  

За специалности от Педагогически факултет, изискващи проверка на говорни и комуникативни способности Изпит за проверка на говорни и комуникативни способности 
място: Ректорат на ПУ, ул. „Цар Асен“ 24, ауд. 5 
дата (час): 26.07, 27.07 и 28.07.2017 г.  от 09.30 – 14.00 часа 

1. Педагогика на обучението по музика – ред. 
обучение 

 

Проверка на говорни и комуникативни способности 
ДЗИ по български език и оценка от специален предмет 
(музикален инструмент или пеене – за завършилите 
профилирано музикално училище или музикална 
паралелка) 
КСИ по музика от ПУ или друго ВУ 

 

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

Проверка на говорни и комуникативни способности 
КСИ по изобразително изкуство от ПУ или друго ВУ 

Изпит по изобразително изкуство 
Място: Нова сграда на ПУ, бул. „България“ 236, 103 семинарна зала 
дата (час): 12.09 и 26.09.2016 г. от 09.00 часа 

3. Педагогика – ред. обучение 
4. Социална педагогика – ред. обучение 
5. Специална педагогика – ред. обучение 
6. Социални дейности – ред. обучение (само 3 

места) 
 

Проверка на говорни и комуникативни способности 
ДЗИ по български, английски, немски, френски, руски 
език и математика 
КСИ по психология, български, английски, немски, 
френски или математика от ПУ или друго ВУ 
Сертификат от МИ по английски, немски, френски език 
или руски език 

 

7. Предучилищна педагогика – ред. обучение 
8. Начална училищна педагогика – ред. 

обучение 

Проверка на говорни и комуникативни способности 
ДЗИ по български, математика или история 
КСИ по психология, български,  история или математика 
от ПУ или друго ВУ 

 

9. Начална училищна педагогика и чужд език – 
ред. обучение 

Проверка на говорни и комуникативни способности 
ДЗИ по български, английски, математика или история 
КСИ по психология, български, английски, история или 
математика от ПУ или друго ВУ 

 



Сертификат от МИ по английски език 
З 


