ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСНИ ИЗПИТИ ЗА ДОКТОРАНТИ – РЕДОВНО И ЗАДОЧНО
ОБУЧЕНИЕ, ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА – УЧЕБНА 2016/2017 г.
АГРАРЕН ФАКУЛТЕТ
ДОКТОРСКА ПРОГРАМА
ДАТА
ЗАЛА №
ЧАС
349 на кат. „Генетика,
Генетика
26.01.2017 г.
развъждане и
08.30 ч.
репродукция“
687 на кат.
Физиология на животните и
„Морфология,
25.01.2017 г.
08.30 ч.
човека
физиология и хранене
на животните
ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
Теория на възпитанието и
07.02.2017 г.
205 на ПФ
08.00 ч.
дидактика
СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ
Икономика и
Заседателна зала на
09.00 ч.
управление(селско
20.012017 г.
СФ
стопанство)
Организация и управление
на производството(селско
20.01.2017 г.
135 на СФ
09.00 ч.
стопанство)
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
Технология на животинските
и растителните мазнини,
сапуните, етеричните масла
19.01.2017 г.
225 на ФТТ – гр. Ямбол
08.00 ч.
и парфюмерийнокозметичните препарати
Технология на плодовите и
20.01.2017 г.
225 на ФТТ – гр. Ямбол
08.00 ч.
зеленчуковите консерви
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
Зала 11 на кат.
“Хигиена, технология и
контрол на
Патология на животните към
хранителните
к-ра „Обща и клинична
19.01.2017 г.
продукти от
08.00 ч.
патология“
животински произход,
ветеринарно
законодателство и
мениджмънт”
Патология на животните към
к-ра „Вътрешни незаразни
19.01.2017 г.
Зала 11
08.00 ч.
болести“
Генетика
19.01.2017 г.
Зала 11
08.00 ч.
Епизоотология,
инфекциозни болести и
19.01.2017 г.
Зала 11
08.00 ч.
профилактика на заразните
заболявания по животните
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
Организация и управление
Ст. 56, ет. 2,
извън сферата на
18.01.2017 г.
Морфоблок,
09.00 ч.
материалното
катедра „Социални

производство(социални
дейности)
Медицинска психология

27.01.2017 г.

Генетика

27.01.2017 г.

Биоорганична химия, химия
на природните и
физиологично активните
вещества
Медицинска радиология и
рентгенология(вкл.
използване на
радиоактивни изотопи)

дейности“, МФ, ТрУ

19.01.2017 г.

27.01.2017 г.

Неврохирургия

19.01.2017 г.

Неврология

24.01.2017 г.

ИЗПИТ ПО ЧУЖД ЕЗИК ЗА ВМФ, АФ и СФ

Деканат, МФ, ТРУ
Катедра „Молекулярна
биология, имунология
и медицинска
генетика“ МФ, ТрУ
Катедра „Медицинска
химия и биохимия“,
Деканат, МФ, ТрУ
Катедра „Медицинска
физика, биофизика,
рентгенология и
радиология“, МФ, ТрУ
Клиника по
Неврохирургия,
УМБАЛ „Проф. д-р
Стоян Киркович“,
Стара Загора
Катедра „Неврология,
психиатрия и МБС”,
МФ, ТрУ

07.30 ч.
08.30 ч.

08.30 ч.

08.00 ч.

09. 00 ч.

09.00 ч.

Изпитът по чужд език (английски, немски и испански) за издържалите успешно
конкурсните изпити по специалността ще се проведе на 02.02.2017 г. от 09:00 часа в
кабинет № 118 на катедра „Обществени науки и бизнес езиково обучение ” – СФ, ТрУ,
Студентски град.
ИЗПИТ ПО ЧУЖД ЕЗИК ЗА ПФ

Изпитът по чужд език (английски и френски) ще се проведе на 14.02.2017 г. от 08:00 ч. в
зала 205 на ПФ.
ИЗПИТ ПО ЧУЖД ЕЗИК ЗА МФ

Изпитът по чужд език (английски) за издържалите успешно конкурсните изпити по
специалността ще се проведе на 06.02.2017 г. от 09:00 часа в секция „Чужди езици“,
Деканат, Медицински факултет.

ИЗПИТ ПО ЧУЖД ЕЗИК ЗА ФТТ

Изпитът по чужд език (английски ) за докторска програма „Технология на животинските
и растителните мазнини, сапуните, етеричните масла и парфюмерийно-козметичните
препарати“ ще се проведе на 16.02.2017 г. от 08:00 ч. в зала 225 на ФТТ, гр. Ямбол
Изпитът по чужд език (английски ) за докторска програма „Технология на плодовите и
зеленчуковите консерви“ ще се проведе на 17.02.2017 г. от 08:00 ч. в зала 225 на ФТТ,
гр. Ямбол.

