Таблица 1

Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски“
Държавен зрелостен изпит

Специалност, при която оценката от ДЗИ
заменя оценката от конкурсен изпит

Специалност, при която ДЗИ не
заменя конкурсния изпит, но участва
в балообразуването

2

3
Педагогика на обучението по физическо
възпитание
Графичен дизайн с реклама
Педагогика на обучението по изобразително
изкуство

1
Българска филология

Български език и литература
Руска филология
Славистика
Право
Балканистика
Български език и история
Български език и руски език
Български език и испански език
Български език и немски език
Български език и френски език
Български език и италиански език
Български език и китайски език
Български език и новогръцки език
Български език и корейски език
Български език и турски език
Български език и гражданско образование
Педагогика
Специална педагогика
Социална педагогика
Социални дейности
Начална училищна педагогика
Начална училищна педагогика и чужд език
Предучилищна и начална училищна педагогика
Предучилищна педагогика
Психология
Джаз и поп изпълнителско изкуство

1
Български език и литература

2
Музика
Педагогика на обучението по музика
История
История и чужд език
Археология
Документалистика и архивистика
Философия
Социология и науки за човека
Гражданско образование и чужд език
География, технологии и предприемачество
Социология на правото, икономиката и иновациите
Европеистика
Културна и социална антропология
Културен туризъм
История и културно наследство
Гражданско образование и чужд език
Теология
Инженерна физика
Медицинска физика
Приложна физика за иновативни технологии
Екоенергийни технологии
Технологии в телекомуникациите
Телекомуникационни и информационни системи
Телекомуникации с мениджмънт
Информационно и компютърно инженерство
Хардуерни и софтуерни системи
Maшиностроителна техника и технологии
Автомобилна техника
Автомобилни електронни системи
Електроснабдяване и електрообзавеждане
Автомобилно и индустриално инженерство
Обучение по природни науки в прогимназиалния
етап на училищното образование
Химия
Медицинска химия

3

1
Български език и литература

2
Химия и английски език
Химичен анализ и контрол на качеството
Химия с маркетинг
Национална сигурност
Биология и химия
Биология и английски език
Бизнес информационни технологии – 80% от ДЗИ
Бизнес математика – 80% от ДЗИ
Информатика – 80% от ДЗИ
Информационни технологии, математика и обр.
мениджмънт – 80% от ДЗИ
Математика – 80% от ДЗИ
Математика, информатика и информационни
технологии – 80% от ДЗИ
Приложна математика – 80% от ДЗИ
Софтуерни технологии и дизайн – 80% от ДЗИ
Софтуерно инженерство – 80% от ДЗИ
Политология
Международна политика и бизнес дипломация
Бизнес мениджмънт
Маркетинг
Финанси
Счетоводство
Икономика и бизнес
Мениджмънт на туристическия бизнес
Публична администрация
Международни икономически отношения
+ ДЗИ по Английски език , или Немски език, или
Френски език
Български език и английски език – филиал
Кърджали и филиал Смолян
Български език и история – филиал Кърджали и
филиал Смолян
История и география– филиал Смолян
История и английски език – филиал Кърджали
Биология с екотуризъм– филиал Смолян

3

1
Български език и литература

Английски език

2
Български език и гражданско образование –
филиал Кърджали
Маркетинг – филиал Смолян
Начална училищна педагогика и чужд език –
филиал Кърджали и филиал Смолян
Предучилищна и начална училищна педагогика–
филиал Кърджали
Биология и управление на природните ресурси –
филиал Кърджали
Информационни технологии, математика и обр.
мениджмънт – филиал Смолян
Математика, информатика и информационни
технологии– филиал Смолян
Английска филология
Приложна лингвистика (английски с втори чужд
език)
Лингвистика с информационни технологии
(Английски с втори чужд език)
Лингвистика с бизнес администрация
Лингвистика с маркетинг
Славистика
Балканистика
Български език и английски език
Български език и китайски език
Български език и корейски език
Български език и новогръцки език
Български език и турски език
Български език и гражданско образование
Биология и английски език
Педагогика
Социална педагогика
Специална педагогика
Социални дейности
Начална училищна педагогика и чужд език
Психология
История

3

1
Английски език

Математика

2
История и културно наследство
Археология
Документалистика и архивистика
Международни икономически отношения
+ ДЗИ по Математика или География и икономика,
или Български език и литература
История и чужд език
Философия
Социология и науки за човека
Гражданско образование и чужд език
Социология на правото, икономиката и иновациите
Европеистика
Културен туризъм
Културна и социална антропология
Теология
Химия
Медицинска химия
Химия с маркетинг
Химичен анализ и контрол на качеството
Химия и английски език
Български език и английски език – филиал
Кърджали и филиал Смолян
Начална училищна педагогика и чужд език –
филиал Кърджали и филиал Смолян
История и английски език-филиал Кърджали
Математика
Бизнес математика
Приложна математика
Информатика
Бизнес информационни технологии
Софтуерни технологии и дизайн
Математика,информатика и информационни
технологии
Информационни технологии, математика и обр.
мениджмънт
Софтуерно инженерство

3

1
Математика

2
Биоинженерство
Химия
Медицинска химия
Химичен анализ и контрол на качеството
Химия с маркетинг
Химия и английски език
Национална сигурност
Инженерна физика
Медицинска физика
Приложна физика за иновативни технологии
Екоенергийни технологии
Технологии в телекомуникациите
Телекомуникационни и информационни системи
Телекомуникации с мениджмънт
Информационно и компютърно инженерство
Хардуерни и софтуерни системи
Maшиностроителна техника и технологии
Автомобилна техника
Автомобилни електронни системи
Електроснабдяване и електрообзавеждане
Автомобилно и индустриално инженерство
Обучение по природни науки в прогимназиалния
етап на училищното образование
Социология и науки за човека
Гражданско образование и чужд език
География, технологии и предприемачество
Социология на правото, икономиката и иновациите
Европеистика
Културна и социална антропология
Културен туризъм
Философия
Теология
Биоинформатика
Икономика и бизнес
Маркетинг

3

1
Математика

География и икономика

2
Бизнес мениджмънт
Финанси
Счетоводство
Мениджмънт на туристическия бизнес
Международни икономически отношения
+ ДЗИ по Английски език, или Немски език, или
Френски език
Публична администрация
Начална училищна педагогика
Начална училищна педагогика и чужд език
Предучилищна и начална училищна педагогика
Предучилищна педагогика
Педагогика
Социална педагогика
Социални дейности
Специална педагогика
Психология
Български език и гражданско образование
Начална училищна педагогика и чужд език –
филиал Кърджали и филиал Смолян
Предучилищна и начална училищна педагогика –
филиал Кърджали
Биология и управление на природните ресурси –
филиал Кърджали
История и география– филиал Смолян
Биология с екотуризъм – филиал Смолян
Информационни технологии, математика и обр.
мениджмънт – филиал Смолян
Маркетинг – филиал Смолян
Математика, информатика и информационни
технологии– филиал Смолян
Политология
Международна политика и бизнес дипломация
Икономика и бизнес
Маркетинг
Финанси

3

1
География и икономика

2
Мениджмънт на туристическия бизнес
Счетоводство
Бизнес мениджмънт
Публична администрация
Национална сигурност
Международни икономически отношения
+ ДЗИ по Английски език, или Немски език, или
Френски език
Документалистика и архивистика
История и културно наследство
История
Археология
Философия
Социология и науки за човека
Гражданско образование и чужд език
География, технологии и предприемачество
Културна и социална антропология
Културен туризъм
Теология
Биология
Молекулярна биология
Медицинска биология
Фармацевтични биотехнологии
Биоинженерство
Микробиология и вирусология
Екология и опазване на околната среда
Биоинформатика
Биология и химия
Биология с екотуризъм – филиал Смолян
Биология и управление на природните ресурси –
филиал Кърджали
Български език и гражданско образование
Начална училищна педагогика и чужд език –
филиал Смолян
История и география– филиал Смолян
Маркетинг – филиал Смолян

3

1
История и цивилизация

2
Документалистика и архивистика
Право
История
Археология
История и културно наследство
История и чужд език
Философия
Социология и науки за човека
Гражданско образование и чужд език
География, технологии и предприемачество
Социология на правото, икономиката и иновациите
Европеистика
Културна и социална антропология
Теология
Културен туризъм
Български език и история
Начална училищна педагогика
Начална училищна педагогика с чужд език
Предучилищна и начална училищна педагогика
Предучилищна педагогика
Психология
Политология
Международна политика и бизнес дипломация
Български език и гражданско образование
История и английски език-филиал Кърджали
Български език и история – филиал Смолян и
филиал Кърджали
Начална училищна педагогика и чужд език –
филиал Кърджали и филиал Смолян
Предучилищна и начална училищна педагогика –
филиал Кърджали
Български език и гражданско образование –
филиал Кърджали
История и география– филиал Смолян
Маркетинг – филиал Смолян

3

1
Биология и здравно
образование

2
Фармацевтични биотехнологии
Биоинформатика
Биология
Медицинска биология
Молекулярна биология
Биоинженерство
Микробиология и вирусология
Екология и опазване на околната среда
Биология и химия
Биология и английски език
Химия
Медицинска химия
Химия с маркетинг
Химия и английски език
Химичен анализ и контрол на качеството
Гражданско образование и чужд език
Социология и науки за човека
Психология
Инженерна физика
Медицинска физика
Технологии в телекомуникациите
Приложна физика за иновативни технологии
Телекомуникационни и информационни системи
Телекомуникации с мениджмънт
Информационно и компютърно инженерство
Хардуерни и софтуерни системи
Автомобилни електронни системи
Автомобилна техника
Maшиностроителна техника и технологии
Електроснабдяване и електрообзавеждане
Екоенергийни технологии
Автомобилно и индустриално инженерство
Обучение по природни науки в прогимназиалния
етап на училищното образование

3

1
Биология и здравно
образование
Химия и опазване на
околната среда

Физика и астрономия

2
Биология и управление на природните ресурси –
филиал Кърджали
Биология с екотуризъм – филиал Смолян
Химия с маркетинг
Химия
Химия и английски език
Медицинска химия
Химичен анализ и контрол на качеството
Медицинска биология
Фармацевтични биотехнологии
Биоинженерство
Екология и ООС
Молекулярна биология
Биология
Биология и химия
Микробиология и вирусология
Инженерна физика
Медицинска физика
Екоенергийни технологии
Технологии в телекомуникациите
Телекомуникационни и информационни системи
Телекомуникации с мениджмънт
Информационно и компютърно инженерство
Приложна физика за иновативни технологии
Хардуерни и софтуерни системи
Maшиностроителна техника и технологии
Автомобилна техника
Автомобилни електронни системи
Електроснабдяване и електрообзавеждане
Автомобилно и индустриално инженерство
Обучение по природни науки в прогимназиалния
етап на училищното образование
Биология с екотуризъм – филиал Смолян
Биология и управление на природните ресурси –
филиал Кърджали
Инженерна физика

3

1
Физика и астрономия

Руски език

2
Телекомуникационни и информационни системи
Телекомуникации с мениджмънт
Информационно и компютърно инженерство
Медицинска физика
Екоенергийни технологии
Технологии в телекомуникациите
Приложна физика за иновативни технологии
Хардуерни и софтуерни системи
Maшиностроителна техника и технологии
Автомобилна техника
Автомобилни електронни системи
Автомобилно и индустриално инженерство
Електроснабдяване и електрообзавеждане
Обучение по природни науки в прогимназиалния
етап на училищното образование
Химия
Медицинска химия
Химия с маркетинг
Химия и английски език
Химичен анализ и контрол на качеството
Биология с екотуризъм – филиал Смолян
Руска филология
Български език и руски език
Славистика
Педагогика
Социална педагогика
Специална педагогика
Социални дейности
Психология
История
Археология
Документалистика и архивистика
История и чужд език
Социология и науки за човека
Гражданско образование и чужд език

3

1
Руски език

Немски език

2
Социология на правото, икономиката и иновациите
Философия
Европеистика
История и културно наследство
Културен туризъм
Културна и социална антропология
Теология
Български език и гражданско образование
Начална училищна педагогика и чужд език –
филиал Кърджали
Приложна лингвистика (немски език с втори чужд
език)
Славистика
Балканистика
Български език и немски език
Български език и китайски език
Български език и корейски език
Български език и новогръцки език
Български език и турски език
Български език и гражданско образование
Педагогика
Специална педагогика
Социална педагогика
Социални дейности
Психология
Международни икономически отношения
+ ДЗИ по Математика, или География и икономика,
или Български език и литература
История
Археология
Документалистика и архивистика
История и чужд език
История и културно наследство
Философия
Социология и науки за човека
Гражданско образование и чужд език

3

1
Немски език

Френски език

2
Социология на правото, икономиката и иновациите
Европеистика
Културна и социална антропология
Културен туризъм
Теология
Начална училищна педагогика и чужд език –
филиал Кърджали
Френска филология
Приложна лингвистика (Френски език с втори чужд
език)
Славистика
Балканистика
Български език и френски език
Български език и китайски език
Български език и корейски език
Български език и новогръцки език
Български език и турски език
Български език и гражданско образование
История
Археология
Документалистика и архивистика
Философия
История и чужд език
Социология и науки за човека
Гражданско образование и чужд език
Социология на правото, икономиката и иновациите
Европеистика
История и културно наследство
Културна и социална антропология
Културен туризъм
Теология
Педагогика
Социална педагогика
Социални дейности
Специална педагогика

3

1
Френски език

Италиански език

2
Психология
Международни икономически отношения
+ ДЗИ по Математика, или География и икономика,
или Български език и литература
Начална училищна педагогика и чужд език –
филиал Кърджали
Български език и италиански език
Български език и гражданско образование
История
Археология
История и културно наследство
История и чужд език
Документалистика и архивистика
Философия
Социология и науки за човека
Гражданско образование и чужд език
Социология на правото, икономиката и иновациите
Европеистика
Културна и социална антропология
Културен туризъм
Теология
Български език и испански език
Приложна лингвистика (испански език с втори
чужд език)
Български език и гражданско образование
История
Археология
Документалистика и архивистика
История и чужд език
Философия
Социология и науки за човека
Гражданско образование и чужд език
История и културно наследство
Социология на правото, икономиката и иновациите
Европеистика

3

1
Испански език

Цикъл “Философия”

2
Културен туризъм
Културна и социална антропология
Теология
Психология
Философия
Културна и социална антропология
Културен туризъм
Социология и науки за човека
Гражданско образование и чужд език
Български език и гражданско образование
География, технологии и предприемачество
Социология на правото, икономиката и иновациите
Европеистика
Теология
Психология
Български език и история – филиал Кърджали и
филиал Смолян
Начална училищна педагогика и чужд език –
филиал Кърджали
История и английски език-филиал Кърджали
История и география– филиал Смолян
Български език и гражданско образование –
филиал Кърджали
Предучилищна и начална училищна педагогика –
филиал Кърджали

3

