
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ  

ПРИ ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СТАРА ЗАГОРА 

Започва обучение в магистърска програма 

“САНИТАРНА МИКРОБИОЛОГИЯ И БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ” 

Форма на обучение:                                         задочна, платена 

Продължителност на обучението:                  1 ГОДИНА /2 СЕМЕСТЪРА/ 

Начин на дипломиране:                                   ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ (или защита на  

Магистърска теза) 

 

Изисквания: 

Кандидатите трябва да притежават образователно-квалификационна степен 

“бакалавър” (или „магистър“) в едно от следните професионални направления: 4.2 

Химически науки;  4.3 Биологически науки; 5.11 Биотехнологии; 5.12 Хранителни 

технологии; 6.1. Растениевъдство; 6.2. Растителна защита; 6.3. Животновъдство; 6.4 

Ветеринарна медицина; 7.1. Медицина; 7.4. Обществено здраве. Кандидати от други 

професионални направления се допускат за обучение, като при тях то е четири 

семестъра (две години). Първите два семестъра са подготвителни и дават познания в 

областта на биологичните науки, химията и физиката.  

 

Необходимите документи за кандидатстване и записване са: 

1. Състезателен кандидат-студентски картон (септември – октомври). 

2. Именник на студента (формуляр) 

3. Ксерокопие на Диплома за висше образование (без нотариална заверка) 

4. Ксерокопие на Диплома за средно образование (без нотариална заверка) 

5. Снимки за документи (3,5х4,5 см.) – 6 броя. 

6. Платена такса за разглеждане на документи (35 лв.) – внася се на място в касата 

на Ректорат (Студентски град) 

7. Комплект от Опис документи (10 лв.) - от книжарницата на Тракийски 

университет и Състезателен картон (5 лв.) – от стая „Прием на документи“ в 

Ректорат 

 

Документите се подават лично в периода 1 октомври – 20 октомври г. в Ректорат в стая 

„Прием на документи“ на Тракийски университет при г-жа Канелова или г-жа Манчева.  

042/699 209; 042/699 208, GSM: 0882552256, 0889559989 от 8:00 до 16:30 ч. 

 

Таксата за обучение е 650 лв. на семестър (1300 лв за  учебна година) и се плаща при 

записването на приетите магистри или по банков път. 

За плащане по банков път: Уни Кредит Булбанк 

BIC: UNCRBGSF 

IBAN: BG82UNCR76303100117697 

В основание за плащане се изписва: име фамилия, магистратура Санитарна 

микробиология и безопасност... 

 

За допълнителна информация и предварителна регистрация 

Деканат, Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет, 

тел.: 042 699 690 – г-н Любомир Иванов; е-mail  vmfedu@uni-sz.bg 

Катедра „Хигиена, технология и контрол на хранителните продукти, ветеринарно 

законодателство и мениджмънт“ тел. 042 699 540; 042 699 536,  

е-mail  apavlov@uni-sz.bg – проф. Александър Павлов 

          todor.stoyanchev@uni-sz.bg – д-р Тодор Стоянчев 
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