
Акредитирани професинални направления в ПУ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" – ПЛОВДИВ 
 
 

ПРОФЕСИОНАЛНО 
НАПРАВЛЕНИЕ 

АКРЕДИТИРАНО 
ДО 

ОЦЕНКА СПЕЦИАЛНОСТ ЗА ОКС 

1.1.Теория и управление 
на образованието 

2012 г. добра Образователен мениджмънт магистър 

1.2. Педагогика 2013 г. много 
добра 

Предучилищна педагогика и начална 
училищна педагогика 
Предучилищна педагогика и чужд език 
Начална училищна педагогика и чужд 
език 
Педагогика 
Специална педагогика 
Социална педагогика 
Социална педагогика, Комуникативни 
нарушения 
Социална педагогика. Управление на 
социално-педагогическите дейности с 
деца и юноши 
Педагогическо взаимодействие в 
подготвителна група и подготвителен 
клас 
Иновационни тхенологии на 
предучилищното образование и 
начален етап на СОУ 
Алтернативни технологии на обучение 
в началния етап на СОУ 

бакалавър 
 
 
 
 
 
 

магистър 

1.3 Педагогика на 
обучението по ... 

2014 г. много 
добра 

Педагогически факултет  

   Физическо възпитанние 
Педагогика на обучението по 
изобразително изкуство 
Педагогика на обучението по музика 

бакалавър 

   Езиково и литературно развитие в 
предучилищна и начална училищна 
възраст 
Обучението по изобразително изкуство 
в предучилищна и начална училищна 
възраст 
Физическо възпитание 

магистър 

   Филологически факултет  

   Български език и руски език 
Български език и история 
Български език и английски език 
Български език и френски език 
Български език и немски език 
Български език и новогръцки език 
Български език и испански 
Английски език и френски език 
Руски език и западен език 

бакалавър 



 

   Факултет по математика и 
информатика, Физически 
факултет, Биологически 

факултет и Химически факултет 

 

   Математика и информатика 
Физика и математика 
Биология и химия 
Химия и физика 

бакалавър 

   Обучение по математика и 
информационни тхенологии в 
училище 
Здравно и екологично образование 
Учител по химия 
Учител по физика 

магистър 

2.1 Филология 23.01.2014 
г. 

много добра Българска филология  
Руска филология  
Английска филология 

бакалавър 

   Лингвистика и превод  
Актуална българистика  
Европейска магистратура по превод  
Културни и социални дейности в 
туризма Превод и интеркултурна 
комуникация 

магистър /след ОКС 
"бакалавър"/ 

   Славянска филология  
Балканистика 

магистър /5-год.срок 
на обучение след 
завършено средно 

образование 

2.2. История и 
археология 

07.02.2013 
г. 

добра История бакалавър, 
магистър 

2.3 Философия 2013 г. добра Философия бакалавър 

3.1 Социология, 
антропология и науки 
за културата 

11.02.2015 
г. 

много добра Етнология 
Социология 

бакалавър 

   Културен туризъм и културно 
проектиране 
Управление на излседователската 
дейност, иновациите и 
предприемачеството 

магистър 

3.2 Психология 02.06.2012 
г. 

задоволителна Психология бакалавър 

   Консултативна психология 
Приложна психология 

магистър 

3.3 Политически 
науки 

11.03.2015 
г. 

добра Политология бакалавър 

3.5. Обществени 
комуникации и 
информационни науки 

2013 г. добра Връзки с обществеността 
Връзки с обществеността в бизнеса 
Връзки с общественсотта в 
развиващия се социум 

бакалавър 
магистър 

3.6 Право 2013 г. много добра Право магистър 

3.7 Администрация и 
управление 

22.07.2014 
г. 

много добра Стопанско управление бакалавър, 
магистър 



 

3.8 Икономика 2013 г. много 
добра 

Макроикономика 
Международни икономически отношения 
Маркетинг 

бакалавър 

   Макроикономика 
Международни икономически отношения 
Счетоводство и контрол 

магистър 

4.1 Физически науки 2013 г. добра Физика 
Инженерна физика 

бакалавър 

   Електронна и лазерна техника 
Физика на кондензираната материя 
Ядренофизични методи 
Експериментална физика 

магистър 

4.2 Химически науки 2013 г. много 
добра 

Химия 
Компютърна химия 

бакалавър 

   Органична химия 
Медицинска химия 
Приложна физикохимия 
Спектрохимия 
Хранителна химия 
Химия и екология 

магистър 

4.3 Биологически науки 21.02.2014 
г. 

много 
добра 

Биология 
Молекулярна биология 
Екология и опазване на околната среда 
Биоинформатика 

бакалавър 

   Микробни биотехнологии 
Клетъчна биология 
Генетика 
Молекулярна биология 
Екология и опазване на околната среда 
Биоразнообразие, екология и консервация 

магистър 

4.4. Науки за земята 2013 г. добра География 
Регионално развитие 
Ресурси и устойчиво развитие 

бакалавър 
магистър 

4.5 Математика 06.11.2014 много 
добра 

Математика 
Приложна математика 

бакалавър 

   Приложна математика магистър 

4.6 Информатика и 
компютърни науки 

04.09.2014 
г. 

много 
добра 

Информатика бакалавър 

   Софтуерни технологии магистър 

8.3 Музикално и танцово 
изкуство 

01.07.2016 
г. 

много 
добра 

Джаз и поп изпълнителско изкуство бакалавър 

   Ръководство на вокални и инструментални 
състави 
Музика и медии 
Вокално изпълнителско изкуство в 
музикалносценичните жанрове /оперета, мюзикъл/ 

магистър 

8.4.Театрално и 
филмово изкуство 

18.04.2013 
г. 

добра Театрално и филмово изкуство бакалавър, 
магистър 



 

 
ФИЛИАЛ - СМОЛЯН 

1.2 Педагогика 2013 г. добра Начална училищна педагогика 
и чужд език 

бакалавър 

1.3 Педагогика на 
обучението по ... 

2014 г. много добра Български език и английски 
език 
История и география 
Български език и история 
Математика и информатика 

бакалавър 

3.8 Икономика 2013 г. много добра Маркетинг бакалавър 

3.9 Туризъм 2013 г. добра Туризъм бакалавър, 
магистър 

4.3 Биологически науки 21.02.2014 
г. 

добра Екология и опазване на 
околната среда 

бакалавър 

5.1.Машинно инженерство 23.05.2014г. добра Машиностроителна техника и 
технологии 

професионален 
бакалавър 

5.3 Комуникационна и 
компютърна техника 

06.11.2015 
г. 

добра Компютърни и 
комуникационна системи 
Комуникационна техника и 
технологии 

професионален 
бакалавър 

5.4 Енергетика 05.12.2014 
г. 

добра Електроенергетика и 
електрообзавеждане 

професионален 
бакалавър 

5.5. Транспорт, 
корабоплаване и авиация 

09.05.2011г. задоволителна Транспортна техника и 
технологии 

професионален 
бакалавър 

 
ФИЛИАЛ - КЪРДЖАЛИ 

1.2 Педагогика 2013 г. добра Начална училищна педагогика 
и чужд език 

бакалавър 

1.3 Педагогика на 
обучението по ... 

2014 г. добра Български език и история 
Български език и английски 
език 

бакалавър 

2.4 Религия и теология 10.12.2011 
г. 

задоволителна Теология бакалавър 

3.7 Администрация и 
управление 

22.07.2014 
г. 

много добра Стопанско управление бакалавър 

4.3 Биологически науки 21.02.2014 
г. 

добра Екология и опазване на 
околната среда 

бакалавър 

 


