
Област на висше 

образование

Професионално 

направление

Специалност

Педагогически 

науки

Теория и 

управление на 

образованието

Гражданско и интеркултурно образование

Диагностика и корекция на комуникативните нарушения

Икономика и мениджмънт на науката, образованието и иновациите

Иновационни технологии на предучилищното образование и начален етап на СОУ

Информатика и информационни технологии в образованието

Информатика и компютърни технологии в образованието

Информационни и комуникационни технологии в образованието

Информационни технологии в началното училище

Информационно-комуникационни технологии в предучилищното образование и началния етап на 

СОУ

Креативност в образованието

Мениджмънт на образованието в предучилищните заведения

Мениджмънт на образованието на възрастните

Методика и технологии на обучението

Образование в извънучилищна среда

Образователен мениджмънт

Организация и управление на образованието

Педагогика. Мениджмънт на образованието

Педагогика. Образователен мениджмънт

Педагогическа рехабилитация на умствената изостаналост

Педагогически модели за познавателното, социалното и физическото развитие

Педагогическо консултиране в училище

Приобщаващо образование

Социална педагогика. Управление на социално-педагогическите дейности с деца и юноши

Съвременни образователни технологии

Управление на образованието

Педагогика Алтернативни технологии на обучение в началния етап на СОУ

Английски език и друг език (френски, немски и др.)

Английски език и физика

Анимация, неформално образование и личностно развитие

Български език и чужд език (английски, френски, немски, руски, испански, турски, китайски, 

новогръцки и др.)

Екологично възпитание в детската градина и началното училище

Извънучилищно възпитание

Изобразително изкуство

Иновационни технологии на предучилищното образование и начален етап на СОУ

Интеркултурно образование

Интер-културно образование в детската градина и началното училище

Информационни технологии при обучение в начална училищна възраст

Консултиране и експертни практики

Логопедия

Мениджмънт на образованието в предучилищните заведения

Мениджмънт на социално-педагогическите дейности

Методика на обучението по математика и информатика

Начална училищна педагогика

Начална училищна педагогика и информационни технологии

Начална училищна педагогика и ромски език

Начална училищна педагогика и физическо възпитание

Начална училищна педагогика и чужд език

Неформално образование

Образование на възрастните

Образователни аспекти на пластичните изкуства

Обучение по бит и технологии за предучилищна и начална училищна възраст

Обучение по изобразително изкуство за предучилищна и начална училищна възраст

Обучение по информатика и информационни технологии в училище

Обучение по музика в ДГ и СОУ

Организация и управление на социално-педагогическите дейности

Педагогика

Педагогика за надарени деца

Педагогика за надарени деца и подрастващи



Педагогика на девиантното поведение

Педагогика на деца със специални образователни потребности

Педагогика на зрително затруднени

Педагогика на масовата и художествена комуникация

Педагогика на ресоциализацията в училище

Педагогика на спортната анимация

Педагогика.Гражданско и интеркултурно образование

Педагогика.Консултиране и експертни практики

Педагогически и технологичен базис на предприемачеството

Педагогически съветник в училище

Педагогическо взаимодействие в подготвителна група и подготвителен клас

Педагогическо взаимодействие и творчество в детската градина и началния етап на СОУ

Педагогическо взаимодействие с деца с проблемно поведение

Педагогическо взаимодействие в подготвителна за училище група и подготвителен клас

ПНУП. Теория и практика на екологическото възпитание в детските градини и началното училище

Подготвителна група/клас - образователни аспекти

Подготовка на ресурсни учители за интегрирано обучение на ученици със специални образователни 

нужди

Превантивна педагогика

Предучилищна и начална училищна педагогика

Предучилищна и начална училищна педагогика.Педагогически модели на познавателно, социално и 

физическо развитие

Предучилищна педагогика

Предучилищна педагогика /за завършили други специалности/

Предучилищна педагогика и начална училищна педагогика

Предучилищна педагогика и чужд език

Приложна педагогика

Професионално ориентиране и квалификация

Ранно чуждоезиково обучение в началните класове

Ранно чуждоезиково обучение в предучилищните заведения

Ресурсен учител

Руски език и друг език (английски, френски, немски и др.)

Семейни отношения и семейни интеракции

Социална педагогика

Социална педагогика, Комуникативни нарушения

Социална педагогика. Педагогика на социализацията на деца в риск

Социална педагогика. Социално-превантивни и пробационни дейности

Социална превенция

Социално педагогическа помощ за рискови групи

Социално-възпитателна и пробационна дейност с правонарушители

Социално-педагогическа помощ за семейства

Социално-педагогическа работа с деца и юноши

Специална педагогика

Специална педагогика. Диагностика и корекция на комуникативните нарушения

Специална педагогика. Педагогическа рехабилитация на умствената изостаналост

Специална педагогика.Педагогика на деца със специфични образователни потребности

Училищна педагогика

Учител по биология

Физическо възпитание и спорт

Педагогика на 

обучението по…

Английски език и френски език

Биология и физика

Биология и химия

Български език и английски език

Български език и испански език

Български език и история

Български език и немски език

Български език и новогръцки език

Български език и руски език

Български език и френски език

География и биология

Езиково и литературно развитие в предучилищна и начална училищна възраст

Здравно и екологично образование

Информатика и компютри в обучението по химия



История и география

Методически аспекти на обучението по ...

Музикална педагогика

Музикална педагогика - инструментална и вокална

Музикални и компютърни технологии

Музикално възпитание и обучение

Обучение по информационни технологии в началното училище

Обучение по информационни технологии в прогимназията

Обучение по математика в училище

Обучение по математика и информационни технологии в училище

Обучението по изобразително изкуство в предучилищна и начална училищна възраст

Педагогика и семиотика на изобразителното изкуство

Педагогика и социален формат на изобразителните изкуства

Педагогика на обучението по бит и технологии

Педагогика на обучението по български език и история

Педагогика на обучението по български език и чужд език

Педагогика на обучението по география и история

Педагогика на обучението по изобразително изкуство

Педагогика на обучението по математика и информатика

Педагогика на обучението по музика

Педагогика на обучението по пластични изкуства

Педагогика на обучението по психология и религии

Педагогика на обучението по реставрация и реконструкции

Педагогика на обучението по техника и технологии

Педагогика на обучението по физика и математика

Педагогика на обучението по физическо възпитание

Педагогика на обучението по химия и физика

Руски език и западен език

Спортна педагогика

Технологии за обучение по математика и информатика

Учител по физика

Физическо възпитание и спорт за изявени деца и ученици

Физическо възпитание и спорт за надарени деца и ученици

Химия и опазване на околната среда

Хуманитарни 

науки

Филология Актуална българистика

Актуална русистика

Американистика

Американистика и трансатлантически отношения

Английска филология

Английска филология - превод и бизнес комуникация

Английска филология. Британистика

Английска филология. Британистика и ирландистика

Английска филология. Лингвистика и превод

Английски език и втори чужд език

Английски език и методика на чуждоезиковото обучение

Англицистика

Антична култура и литература

Антропологически изследвания на Средиземноморието и Балканите - Италия и България

Антропология и филология

Арабистика

Арабски език и литература

Арабско общество и култура

Арменистика и кавказология

Арменска филология

Балканистика

Британистика

Британска и американска литература

Българистика

Българска литература

Българска литературна история

Българска филология

Български език и английски език

Български език и география

Български език и източен език

Български език и история



Български език и немски език

Български език и руски език

Български език и френски език

Германистично езикознание

Гранични изследвания

Древна балканистика (Тракология)

Египтология

Език - комуникация - превод

Език и общуване

Език. Култура. Превод

Езикознание и превод

Индийско културознание и обществознание. Източноазиатски култури

Индология

Интеркултурни връзки

Интернет технологии в хуманитаристиката

Интерпретативна антропология

Иранистика

Испанска филология

Испански език и втори чужд език

История на литературата

Италианска филология

Китаистика

Класическа филология

Компютърна лингвистика

Компютърна лингвистика. Интернет технологии в хуманитаристиката

Конферентен превод

Конферентен превод с два чужди езика

Кореистика

Култура и комуникации

Култура на Унгария и превод

Културни и социални дейности в туризма

Лингвистика

Лингвистика - езикова система и речеви практики

Лингвистика и масови комуникации 

Лингвистика и превод

Лингвистика и превод за специалност Руска филология

Лингводидактика

Литература - култура - медии

Литература и култура

Литература и култура на Русия

Литература и култура на славянските народи

Литература, кино и визуална култура

Литературата - медийни контексти Език-етнос-култура

Литературата - творческо писане

Литературна медиевистика

Литературознание

Методика на чуждоезиковото обучение

Немска филология

Немска филология.Германистично езикознание

Немски език и втори чужд език

Немско модерно изкуство

Новогръцка филология

Нордистика

Образованието по български език и литература в средното училище

Опазване на българското културно наследство

Османистика

Полска филология

Португалска филология

Превод

Превод за европейските институции

Превод и интеркултурна комуникация

Преводач - редактор

Приложна германистика

Приложна лингвистика

Приложна лингвистика за специалност

Приложно-лингвистична тюркология



Румънска филология

Руска литература в европейски контекст

Руска литература и култура

Руска филология

Руски език и втори чужд език

Руски език и турски език

Руско литературознание

Скандинавистика

Славянска филология

Словашка филология

Сравнителна литературна история. Западноевропейски и славянски литератури

Сръбска и хърватска филология със специализация по словенски език

Старобългаристиката в контекста на Византийската книжовност

Съвременна литературна история

Теория на литературата

Транслатология

Транслатология за чуждестранни българисти

Транслатология с два езика

Транслатология с един език

Турска филология

Турция и Русия - култура и комуникативност

Тюркология

Украинска филология

Унгарска филология

Устна комуникация и книжовен език

Франкофонски изследвания и европейски проекти

Френска филология

Френски език и втори чужд език

Чешка филология

Чужд език и етнология

Чужди езици и култури

Японистика

История и 

археология

Антична история и тракология

Археологически изследвания

Археология

Археометрия

Архиви и музеи. Опазване на културното наследство в информационното общество

Архивистика и документалистика

Балканите и Русия (история, култура, политика)

България и българите (VІІ-ХІХ в.)

Българската история в балканския и европейския контекст

Възраждане и памет

Гражданско образование чрез обучението по история и цивилизация

Документален и архивен мениджмънт

Европейска цивилизация. Антично и средновековно наследство

Европейски Югоизток

Етнология

Етнология и културна антропология

Защита на документални и архивни ресурси

Историко-етнически модели на националната сигурност

Исторически извори, документи и архиви

История

История и археология

История и география

История и съвременност на Европейския съюз

История и теория на държавното управление

История и цивилизации на Стария и Новия свят

История и цивилизация

История на България

История на българските земи в контекста на европейското развитие

История на дипломацията

История на Евразия, Русия и Източна Европа

История на философията

История на Югоизточна Европа

Краезнание и културна политика



Кризи, конфликти и дипломация в световната политика

Културен туризъм

Културен туризъм. Културно-историческо наследство

Културна антропология

Медии и историческа памет

Минало и съвремие на Югоизточна Европа

Мобилност и миграции

Модерна България: държава и общество (кр. на ХІХ-нач. на ХХ в.)

Музеология

Образованието по история в средното училище

Обща история. Балканите в международните отношения XIX - XX век

Обща история. Нова и съвременна история на Европа

Русия и югоизточна Европа (XVII-XXI век)

Средновековното общество – идеология, политика и култура

Християнство и ислям на Балканите

Философия Виртуална култура

Глобалистика

История на философията

Социална философия

Социални изследвания на пола

Средновековна история и култура

Съвременна философия

Философия

Философия за неспециалисти

Философия и култура на Изтока

Философия и психично здраве

Философия и религии

Философия на съзнанието и езика

Философия, език, комуникация

Философия, култура, всекидневие

Философия, хуманистика, литература

Религия и 

теология

Археология

Библейски и светоотеческа антропология

Библейско и догматическо богословие

Богословие на личността и обществото

Вяра и живот

Езиково обслужване на туризма и бизнеса

Историческо и практическо богословие

Културно-историческо наследство и туризъм

Литургия и музика

Религия и образование

Семиотика на културата

Съвременни аспекти на богословието

Теология

Теология и социално служение

Теология.Библейска и светоотеческа антропология

Турция / Русия – интеркултурни връзки и туризъм

Християнска археология

Християнско поклонничество

Социални, 

стопански и 

правни науки

Социология, 

антропология и 

науки за културата

Американистика и британистика. Сравнителни изследвания

Антропология

Градски изследвания

Древният Египет в Класическата епоха

Етнология

Изкуства и съвременност (ХХ - ХХI век)

Икономика и общество

Интегративна биоетика

Интернет култура

История на жените и половете

Квалификация и пренасочване на работна сила

Култура и изкуство

Културен мениджмънт и визуални комуникации



Културен туризъм и културно проектиране

Културна анимация и социализация на културното наследство

Културна антропология

Културна и социална антропология

Културология

Мениджмънт и социализация на културното наследство

Образование, култура и религии

Приложна социология

Социална антропология

Социологическа диагностика на съвременността

Социологически изследвания и политически маркетинг

Социология

Социология и антропология на религията

Трудови пазари и развитие на човешките ресурси

Управление на изследователската дейност, иновациите и предприемачеството

Психология Детско-юношеска и училищна психология

Клинична и консултативна психология

Клинична психология - психоаналитична перспектива

Когнитивна наука

Консултативна психология

Организационно поведение и консултиране на организацията

Приложна психология

Психология

Психология и психопатология на развитието

Психология и социология на управлението

Психология на личността и психотренинг

Психология на управлението

Социална и юридическа психология

Трудова и организационна психология

Училищна психология

Юридическа психология

Политически 

науки

Геополитика

Дипломация и международни отношения

Дипломация и национална сигурност

Държавно управление

Европейска интеграция

Европейски изследвания

Европейски отношения

Европейски политики за развитието на транспорта

Европейски проекти

Европейско управление

Европеистика

Европеистика и глобалистика (обучение на английски език)

Европеистика и многостепенно управление

Европеистика и публична администрация

Европеистика и регионално сътрудничество 

Европеистика и социални науки

Консултации и експертиза в публичните политики

Културна и политическа география

Международна политика

Международна сигурност

Международни бизнес отношения

Международни организации и многостранна дипломация

Международни отношения

Международни отношения и сравнителна политика

Международни политически отношения и сигурност

Международно сътрудничество и европейски проекти

Мениджмънт на регионалното развитие

Обществен ред и местно самоуправление

Политическа власт и технологии

Политическа икономия

Политически маркетинг

Политически мениджмънт

Политически мениджмънт и публични политики

Политически науки



Политически науки и международни отношения

Политически технологии и глобализация

Политология

Публичeн мениджмънт и политики

Регионално развитие и политика

Социални и културни политики в Европейския съюз

Социални и културни политики в Европейския съюз

Югоизточна Европа в съвременните международни отношения

Социални 

дейности

Артистични психосоциални практики

Европейска политика и европейска социална работа

Езикова и речева патология (Логопедия)

Кариерно консултиране и развитие

Квалификация и пренасочване на работната сила

Клинична социална работа

Консултиране в образованието и кариерното развитие

Консултиране в социалните дейности

Консултиране и социално-педагогическа помощ за семействата

Консултиране по проблемите на майчинството и развитието на детето до училищна възраст

Мениджмънт на социалните организации

Педагогическа и социална работа с деца и семейства

Педагогическа превенция на престъпността и пробационни практики

Предприемачество в социалната сфера

Психосоциална рехабилитация

Регулиране и контрол в системата на социалните дейности

Семейна педагогика

Семейно консултиране

Социална подкрепа

Социална подкрепа при социално-значими заболявания

Социална работа

Социална работа в общински (локални ) структури

Социална работа и логопедия

Социална работа при лица с девиално поведение

Социална работа при социално значими заболявания

Социална работа с деца

Социална работа с деца и семейства

Социална работа с правонарушители

Социални дейности

Социални дейности и консултиране

Социално консултиране на деца и семейства

Социално посредничество

Социално-възпитателна и пробационна дейност с правонарушители

Управление на институциите за социална работа

Фамилна и брачна терапия

Обществени 

комуникации и 

информационни 

науки

PR в публичната администрация

PR на кризисния мениджмънт

Библиотекознание и библиография

Библиотечен мениджмънт

Библиотечно-информационен мениджмънт.Комуникационен и библиотечен мениджмънт

Библиотечно-информационни дейности

Библиотечно-информационни дейности. Комуникационен и библиотечен мениджмънт

Библиотечно-информационни науки

Библиотечно-информационни науки и културна политика

Бизнес журналистика

Бизнес и административни отношения

Бизнес комуникации

Бизнес комуникации и връзки с обществеността

Връзки с обществеността

Връзки с обществеността в бизнеса

Връзки с обществеността в туризма

Връзките с обществеността в бизнеса

Връзките с обществеността в развиващия се социум



Вътрешнополитическа журналистика

Език и публичност. Философски и социологически подходи

Електронни медии

Журналистика

Журналистика и масови комуникации

Журналистика и медии

Журналистика, реклама, PR

Икономическа журналистика

Интеркултурна комуникация

Информационна среда

Информационни технологии и информационно брокерство

Информационни фондове на културно-историческото наследство

Книгознание и книгоразпространение

Книгоиздаване

Книгоиздаване през ХХІ век

Комуникативни техники и педагогически умения

Краезнание и културна политика

Креативна комуникация

Култура и медии

Културно-историческото наследство в съвременната

Лайфстайл журналистика

Лингвистика и масови комуникации

Литература, книгоиздаване, медии

Масови комуникации

Масови комуникации и журналистика

Медиазнание

Медии и журналистика

Медии и историческа памет

Медии и публична комуникация

Медии и реклама

Медии, комуникация, култура

Международна журналистика

Мениджмънт на библиотечно-информационните дейности

Мениджмънт на информация и знания

Обществени комуникации и информационни науки

Печатни медии

Преса и медии

Продуцентство в електронните медии

Публична комуникация

Публична реч

Разследваща журналистика

Реторика

Управление на информационните ресурси

Управление на книгоиздаването и книготърговията

Управление на масовите комуникации и връзки с обществеността

Право Право

Право на ЕС

Частни отношения с презгранични последици в ЕС

Администрация и 

управление

Административен капацитет

Административен мениджмънт

Администрация и управление

Безопасни и здравословни условия на труд

Бизнес администрация

Бизнес администрация за ръководни кадри

Бизнес администрация и мениджмънт

Бизнес консултиране

Бизнес лидерство в глобална среда

Бизнес проекти и предприемачество

Гражданска регистрация и административно обслужване

Данъчна администрация

Европейска администрация

Европейска интеграция и бизнес администрация

Европейска публична администрация

Европейска социална интеграция

Здравен мениджмънт



Икономика и управление на логистиката и веригите за снабдяване

Икономика и управление на публичния сектор

Корпоративен бизнес и предприемачество

Корпоративен бизнес и управление

Корпоративно управление

Лидерство в организационните системи

Лидерство и организационно развитие

Лидерство и чуждоезиково обучение

Логистика

Мениджмънт и информатика в телекомуникациите и пощите

Мениджмънт и маркетинг на международния бизнес

Мениджмънт на публичния сектор

Мениджмънт на териториалното развитие

Мениджмънт на туристически услуги

Мениджмънт на човешките ресурси

Национална сигурност

Планиране и управление на териториални системи

Предприемачество и бизнес

Предприемачество и възобновяеми енергийни източници

Психология и поведение в управлението

Публична администрация

Публична администрация и европейска интеграция

Развитие и управление на селските райони

Регионално развитие

Реклама и връзки с обществеността в управлението на бизнеса

Съдебна администрация

Социален мениджмънт

Социален мениджмънт и социално предприемачество

Стопанска логистика

Стопанско управление

Стопанско управление и логистично осигуряване

Стратегическо управление

Териториална администрация

Управление и развитие на човешките ресурси в стопанския сектор

Управление на агробизнеса

Управление на бизнеса в Европейския съюз

Управление на европейски публични проекти

Управление на енергийната ефективност в индустрията

Управление на иновациите и изследователската дейност

Управление на информацията

Управление на качество

Управление на международни бизнес проекти

Управление на международни проекти

Управление на общините

Управление на организационните процеси

Управление на проекти

Управление на проекти, финансирани от ЕС

Управление на публичния сектор

Управление на регионалното развитие

Управление на селските райони

Управление на сигурността

Управление на човешките ресурси

Управление на човешките ресурси в публичната сфера

Управление на човешките ресурси и социална отговорност на предприятията

Управленски информационни системи

Фирмен мениджмънт и контролинг

Хотелски мениджмънт

Икономика Аграрен бизнес

Аграрна икономика

Актюерство и управление на риска

Банков мениджмънт

Банково дело

Бизнес и мениджмънт

Бизнес икономика

Бизнес инженерство

Бизнес информатика



Бизнес маркетинг

Бизнес мениджмънт

Бизнес финанси

Бизнес планиране

Валутен, митнически и данъчен контрол

Вътрешен одит

Данъчно облагане и управление

Държавни и общински финанси

Европейски бизнес и финанси

Екоикономика

Екомениджмънт

Енергиен бизнес

Застраховане и социално дело

Застрахователно дело

Икономика

Икономика и организация на труда

Икономика и управление на аграрния сектор

Икономика и управление на агробизнеса

Икономика и управление на енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги

Икономика и управление на сгради и съоръжения

Икономика на алтернативния туризъм

Икономика на индустрията

Икономика на интелектуалната собственост

Икономика на кооперациите

Икономика на малките и средни предприятия

Икономика на недвижимата собственост

Икономика на осигурителните системи

Икономика на отбраната и сигурността

Икономика на социално-културната сфера

Икономика на строителството

Икономика на съобщенията

Икономика на транспорта

Икономика на транспортна фирма

Икономика на туризма

Икономика на търговията

Икономика на фирмата

Икономика на хранителната индустрия

Икономика на човешките ресурси

Икономическа педагогика

Икономическа социология

Инвестиционен мениджмънт

Интегрирани маркетингови комуникации

ИТ иновации в бизнеса

Качество и експертиза на стоките

Корпоративен контрол и икономически анализи

Корпоративен маркетинг

Корпоративен мениджмънт

Корпоративна икономика

Корпоративна социална отговорност (финансов мениджмънт)

Корпоративни финанси

Макроикономика

Макроикономическа политика и анализи

Макроикономическо регулиране

Маркетинг

Маркетинг (Реклама и ПР)

Маркетинг и мениджмънт

Маркетинг и реклама

Маркетинг и управление на туристическия бизнес

Маркетингови комуникации

Международен бизнес

Международен бизнес и мениджмънт

Международен маркетинг

Международна икономика и финанси

Международна търговия

Международни икономически отношения

Международни проекти



Международни финанси и търговия

Мениджмънт

Мениджмънт и бизнес изследвания

Мениджмънт на агробизнес организациите

Мениджмънт на бизнес организациите

Мениджмънт на търговската дейност

Мултимедийни технологии

Пенсионно и здравно осигуряване /актюерство/

Предприемачество

Предприемачество и иновации

Предприемачество и финанси

Приложна макроикономика

Прогнозиране и планиране

Прогнозиране на финансови пазари

Развитие на селските райони

Регионално планиране и развитие на селските райони

Реклама

Реклама и стилове на живот

Рекламен мениджмънт

Статистика и иконометрия

Статистика и финансова иконометрия

Стокознание

Стопански и финансов контрол

Счетоводство

Счетоводство и контрол

Счетоводство и одит в банките

Счетоводство и одит в нефинансовите предприятия

Счетоводство и одит в публичния сектор

Счетоводство и одитинг

Счетоводство и управленски анализи

Счетоводство и финанси

Транспортен бизнес

Търговски бизнес

Търговско посредничество и инвестиционно банкиране

Управление и количествени методи в икономиката

Управление на продажбите и мърчандайзинг

Устойчиво аграрно развитие

Устойчиво регионално развитие

Финанси

Финанси и банки

Финанси и банково дело

Финанси и счетоводство

Финансов анализ и контрол

Финансов контрол

Финансов контрол и външен одит

Финансов мениджмънт

Финансов мениджмънт и маркетинг

Финансов риск-мениджмънт

Финансово-счетоводен мениджмънт

Туризъм Аграрен туризъм

Алтернативен туризъм 

Екотуризъм

Икономика и мениджмънт на туризма

Икономика и мениджмънт на туризма и историческото наследство

Икономика и управление на туризма

Икономика на туризма

Икономика на туристическата индустрия

Информационни ресурси на туризма

Кетъринг

Културен туризъм

Културен туризъм, екскурзоводство и образование

Маркетинг и управление на хотелиерството и туризма

Маркетинг, реклама и връзки с обществеността

Международен алтернативен туризъм

Международен туризъм

Международен хотелиерски мениджмънт



Мениджмънт в хотелиерството и ресторантьорството

Мениджмънт на алтернативния туризъм

Мениджмънт на свободното време

Мениджмънт на туризма

Мениджмънт на туристическата дестинация

Мениджмънт на туристически дестинации

Мениджмънт на туристическия бизнес

Мениджмънт на туроператорската и туристическата агентска дейност

Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството

Организация и управление на свободното време

Организация и управление на туристическото обслужване

Организация и управление на хотели и ресторанти 

Религиозен туризъм

Туризъм

Управление и консултиране в международния туризъм

Управление на туризма

Хотелиерство и ресторантьорство

Хотелски мениджмънт

Природни науки, 

математика и 

информатика

Физически науки Астрономия

Астрономия и астрофизика

Астрофизика, метеорология и геофизика

Безжични мрежи и устройства

Геофизика

Дидактика на физиката

Експериментална физика

Електронна и лазерна техника

Инженерна физика

Интегрална и дискретна оптоелектроника

Информационна физика и комуникации

Квантова електроника и лазерна техника

Квантова и космическа теоретична физика

Комуникации и физична електроника

Космически изследвания

Лазерна физика

Медицинска радиационна физика и техника

Медицинска физика

Метеорология

Методология на обучението по физика и астрономия

Микроелектроника и информационни технологии

Нанотехнологии за квантоворазмерни структури за оптоелектрониката

Оптика и спектроскопия

Оптометрия

Приложна ядрена физика

Субатомна физика

Теоретична и изчислителна физика

Теоретична и математическа физика

Термоядрен синтез и плазмени технологии

Физика

Физика и информатика

Физика и математика

Физика на атмосферата, земята и космоса

Физика на вълновите процеси

Физика на кондензираната материя

Физика на плазмата

Физика на плазмата и плазмени технологии

Физика на плазмата и термоядрен синтез

Физика на твърдо тяло

Физика на ядрото и елементарните частици

Фотоника и лазерна физика

Фотоника и модерни оптични технологии

Хранителна физика

Ядрена енергетика и технологии

Ядрена техника и технологии



Ядрена техника и ядрена енергетика

Ядренофизични методи

Химически науки Археометрия

Биологично активни вещества и лекарствени средства

Екохимия

Зелена химия

Изчислителна химия

Инженерна химия и съвременни материали

Информатика и компютри в обучението по химия

Информационни технологии в химията

Колоидни системи в съвременната наука и технологии

Компютърна химия

Компютърно моделиране на инженерно-химични процеси

Материалознание (Нови материали)

Медицинска и фармакологична биофизикохимия

Медицинска химия

Метрология в химията

Наноматериали и нанотехнологии

Неорганични вещества и материали за съвременните технологии

Органична химия

Органични материали във висшите технологии

Органични химични технологии

Полимери

Приложна физикохимия

Радиохимия и радиоекология

Спектрохимичен анализ

Спектрохимия

Съвременни методи за синтез и анализ на органични съединения

Съвременни спектрални и хроматографски методи за анализ

Технология на неорганичните вещества

учител по химия

Химични аспекти в растителната защита

Химично и биохимично инженерство

Химия

Химия и екология

Химия и информатика

Химия и физика

Химия на твърдото състояние

Химия с маркетинг

Хранителна химия

Чисти вещества и материали на тяхната основа

Ядрена химия

Биологически 

науки

Агробизнес

Алгология и микология

Анатомия и физиология на човека

Биобизнес

Биоинформатика

Биология

Биология и химия

Биология на развитието

Биомениджмънт и устойчиво развитие

Биоразнообразие, екология и консервация

Биотехнологична микробиология

Биофармацевтична биохимия

Биофизика

Биохимия

Биохимия и микробиология

Ботаника

Ботаника (висши растения)

Ботаника и методика на обучението по биология

Вирусология

Генетика

Генетика и геномика

Генно и клетъчно инженерство



География и биология

Екологични биотехнологии и контрол на храни

Екологично образование

Екология

Екология и опазване на екосистемите

Екология и управление на околната среда

Екология на водни екосистеми и аквакултурни производства

Ентомология

Зооинженерство

Зоология

Индустриални биотехнологии

Клетъчна биология

Клетъчна биология и патология

Клинична химия и молекулярна диагностика

Лечебни и етерични растения

Медицинска биология

Микробиологичен контрол и безопасност на храните

Микробиология и микробиологичен контрол

Микробни биотехнологии

Молекулярна биология

Обща антропология

Обща и приложна биология

Опазване на околната среда

Опазване на природната среда

Паразитология

Приложна хидробиология и аквакултури

Растителна биология

Структурна ботаника

Физиология на животните и човека

Физиология на растенията

Физиология на растенията и молекулярна биология

Науки за земята Биологично земеделие

Възстановяване на околната среда и екологичен мониторинг

Гемология

География

Географски информационни системи и картография

Географско образование

Геология

Геология и Палеонтология

Геоморфология

Геофизични изследвания на земята и планетите

Геохимия

ГИС и картография

Екологичен мениджмънт

Екология и екотоксикология

Екология и опазване на околната среда

Екология и устойчиво развитие

Екология на селищните системи

Науки за земята и алтернативни енергии

Палеонтология и биостратиграфия

Петролна геофизика

Приложна геофизика

Приложна геохимия

Природни рискове 

Проучвателна геофизика

Регионална геология

Регионална и политическа география

Регионални геоенергийни ресурси и стратегии

Регионално развитие и управление

Ресурси и устойчиво развитие

Селищна екология

Социално-икономическа география

Управление на хидроклиматичните ресурси

Физическа география и ландшафтна екология

Математика Алгебра

Алгебра и геометрия



Анализ

Вероятности и статистика

Динамични системи и геометрия

Дискретни и алгебрични структури

Изчислителна математика

Изчислителна математика и математическо моделиране

Икономика и моделиране

Логика и алгоритми

Математика

Математика и математическа физика

Математика и математична физика

Математически анализ

Математическо моделиране в икономиката

Математическо моделиране и приложение на математиката

Методика на обучението по математика и информатика

Приложна математика

Приложна статистика

Статистика

Уравнения на математичната физика

Уравнения на математичната физика и приложения

Информатика и 

компютърни науки

CISCO базирани компютърни мрежи и технологии

Бизнес информатика

Бизнес информационни системи

Бизнес информационни технологии

Био- и медицинска информатика

Вградени системи

Високопроизводителни системи и технологии

Графично и пространствено проектиране

Електронен бизнес и електронно управление

Електронно обучение

Защита на информацията

Защита на информацията в компютърните системи и мрежи

Изкуствен интелект

Изчислителна информатика

Икономическа информатика

Информатика

Информатика и информационни технологии

Информатика и информационни технологии в бизнеса

Информатика и компютърни науки

Информационни и комуникационни технологии

Информационни системи

Информационни технологии

Информационни технологии в съдебната администрация

Информационни технологии в съдебната и изпълнителна власт

Информационно брокерство

Информационно-технологични услуги

Компютърна графика

Компютърна информатика

Компютърна мултимедия

Компютърни и медийни технологии

Компютърни науки

Компютърни системи и мрежи

Корпоративни мрежови среди

Логистични информационни технологии и агентиране

Математика и информатика

Математика и компютърни науки

Мехатроника и роботика

Мрежови технологии

Мултимедийни системи и технологии в образованието

Мултимедия и компютърна анимация

Мултимедия и компютърна графика

Нанооптоелектроника и информационни технологии

Обучение по информатика и информационни технологии в училище

Обучение по информационни технологии в началното училище



Обучение по информационни технологии в прогимназията

Оптимизация

Разпределени системи мобилни технологии

Системно администриране

Софтуерни и интернет технологии

Софтуерни технологии

Софтуерни технологии в Интернет

Софтуерно инженерство

Съдебни инженерно-технически експертизи

Технологии за обучение по математика и информатика

Технологично предприемачество и иновации в информационните технологии

Управление на проекти по информационни технологии

Цифровизация и цифрови библиотеки

Технически 

науки

Машинно 

инженерство

Автоматизирано проектиране в машиностроенето

Автоматизирано проектиране транспортна и машиностроителна техника

Автотранспортна и земеделска техника

Газова, горивна и пречиствателна техника и технологии

Диагностика и безразрушителен контрол на инженерни съоръжения в транспорта и енергетиката

Диагностика и сервиз на техниката

Земеделска техника и технологии

Инженерна логистика и строителна техника

Инструментално производство

Климатизация, хидравлика и газификация

Компютъризирани технологии в машиностроенето

Компютърно проектиране и технологии в машиностроенето

Машини и апарати за хранително-вкусовата промишленост

Машини, апарати и съоръжения за промишлена и битова газификация

Машинно инженерство

Машиностроене

Машиностроене и уредостроене

Машиностроителна техника и технологии

Мениджмънт и сервиз на техниката

Механизация за преработка на минерални суровини 

Механизация на добива и транспорта на минерални суровини

Механизация на мините и компютърни приложения в машиностроенето

Механизация на минното производство

Мехатроника

Моделиране, технологии и мениджмънт в шевното производство (Текстилна техника и технологии)

Общо машиностроене

Опаковане и опаковъчна техника в хранителната, вкусовата и биотехнологичната промишленост

Подемно-транспортна и строителна техника

Проектиране и технологии за облекло и текстил

Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника

Ремонт на техниката и оползотворяване на ресурсите

Ресурсоспестяващи технологии

Ресурсоспещяващи технологии

Роботика и роботизирани системи

Текстилна техника и технологии

Текстилна техника, дизайн и технологии

Техника за хранителната и биотехнологичната индустрия

Техническо поддържане и надеждност

Технологии за машини с ЦПУ

Топло- и газоснабдяване

Транспортна техника

Уредостроене

Хидравлична и пневматична техника

Хидравлична, пневматична и топлинна техника

Електротехника, 

електроника и 

автоматика

Автоматизация на добива на минерални суровини

Автоматизация на преработката на минерални суровини



Автоматизация на сондирането, добива, транспорта, складирането и разпределението на нефт и газ

Автоматика и мехатроника

Автоматика, информационна и управляваща техника

АИУТ - PLC и PC - базирани технологии за управление

АИУТ - SIEMENS PLC - технологии за управление

АИУТ - автоматизация на агрегати за възобновяеми енергийни източници

АИУТ - системи за автоматизация на сгради

Възобновяеми енергийни източници и технологии

Електроенергетика - производство и разпределение

Електроенергетика и електрообзавеждане

Електроенергетика и електрообзавеждане в мините

Електроенергетика и електрообзавеждане с възобновяеми източници на енергия

Електроинженерство

Електроника

Електротехника

Електротехника, автоматика и информационни технологии

Електротехника, електроника и автоматика

Индустриална електроника и компютърна техника

Компютърно управление на минното производство

Оптоелектроника и лазерна техника

Технология, машини и системи за заваръчното производство

Управление на качеството

Химическо машиностроене

Комуникационна и 

компютърна 

техника

Автоматика, информационни и управляващи компютърни системи

Безжични комуникации и разпръскване

Инвестиционен мениджмънт в телекомуникациите

Информационни и комуникационни системи

Компютърни науки

Компютърни системи и технологии

Компютърни технологии в нематериалната сфера - мултимедия, компютърна графика и анимация

Компютърни технологии в управлението на околната среда

Компютърни технологии и приложно програмиране

Комуникационна и компютърна техника

Комуникационна и осигурителна техника

Комуникационна техника и технологии

Комуникационни и информационни системи

Медийна техника

Мениджмънт и информатика в телекомуникациите и пощите

Мобилни комуникации

Мултимедийни технологии

Радиокомуникационни и електронни медии

Радиолокационна техника и технологии

Радиолокация и радионавигация

Радиопредавателна и радиоприемна техника

Разпределени системи и мобилни технологии

Сигналноохранителна техника и технологии

Сигналноохранителни системи и технологии

Телекомуникации

Телекомуникационна информатика

Телекомуникационни мрежи

Телекомуникационни системи

Телекомуникационни системи и технологии

Телекомуникационни технологии

Енергетика Eнергийни машини и съоръжения

Maшиностроителна техника и технологии

Алтернативни източници на енергия

Биогорива

Водородни технологии

Възобновяеми енергийни източници

Възобновяеми енергийни системи

Електрическа енергия от възобновяеми източници на енергия

Електроенергетика



Електроенергийна ефективност

Електроснабдяване електрообзавеждане на кораба

Електроснабдяване електрообзавеждане на промишлеността

Енергийна ефективност

Зелена енергетика

Промишлена топлоенергетика

Промишлени топлотехнически апарати и системи

Системи за поддържане на микроклимат

Слънчева енергетика

Топло и газоснабдяване

Топло- и ядрена енергетика

Топлоенергетика

Топлотехника

Хладилна и климатична техника

Ядрена енергетика

Транспорт, 

корабоплавене и 

авиация

Авиационна техника и технологии

Авиационни двигатели и експлоатация на летателните апарати

Авионика

Автомобилна техника

Аеродинамика и конструкция на летателните апарати”

Диагностика, обслужване и ремонт на автомобилна техника

Експлоатация на флота и пристанищата

Електроника, комуникационна и навигационна техника в авиацията

Електрообзавеждане на кораба

Железопътна техника

Изследване на двигатели с вътрешно горене

Икономика на транспорта

Икономика на транспортната фирма

Корабна радиоелектроника

Корабни машини и механизми

Корабостроене и морска техника

Мениджмънт на водния транспорт

Океанско инженерство

Речно корабоплаване

Техника и технологии за опазване на морето и околната среда

Технологии и управление на флота и пристанищата

Технология и управление на транспорта

Технология на кораборемонта

Транспорт, корабоплаване и авиация

Транспортен мениджмънт и логистика

Транспортна техника и технологии

Материали и 

материалознание

Инженерни материали и материалознание

Материали и материалознание

Материали и мениджмънт

Материали на метална основа

Материалознание

Метрология

Нанотехнологии и наноматериали

Полимерни материали

Полупроводникови материали и технологии

Силикатни материали

Технологичен дизайн на текстила и кожите

Технология на материалите и материалознание

Технология на материалите и мениджмънт

Архитектура, 

строителство и 

геодезия

Антисеизмично строителство

Архитектура

Архитектура, строителство и геодезия

Водоснабдяване и канализация

Водоснабдяване и канализация - мрежи и съоръжения

Водоснабдяване и канализация - пречистване на води



Геодезия

Геоматика

Геотехника

Геотехническо инженерство

Дизайн за архитектурна среда

Железопътно строителство

Изследване и проектиране на строителни конструкции

Изследване на строителни конструкции

Инженерен дизайн 

Инженерна геология

Интериорен дизайн

Кадастър

Конструктивно инженерство

Кризисен мениджмънт

Ландшафтна архитектура 

Майсторско архитектурно проектиране

Маркшайдерство и геодезия

Опазване на архитектурното наследство

Подземно строителство

Пожарна и аварийна безопасност

Пътно строителство

Реконструкция и модернизация на сгради и съоръжения

Саниране и дизайн на сгради

Строителни конструкции

Строително инженерство

Строителство и архитектура на сгради и съоръжения

Строителство и модернизация на сгради

Строителство на сгради и съоръжения

Териториално и ландшафтно устройство

Техника и технология на взривните работи - производство на взривни материали

Технология на силикатите

Технология на строителното производство

Транспортно строителство

Управление на безопасността на труда

Управление на водните ресурси

Управление на европейски инфраструктурни проекти

Управление на инвестиционни проекти

Урбанизъм

Устройство и управление на земи и имоти

Хидрогеология

Хидромелиоративно строителство

Хидростроителство

Хидротехническо строителство

Проучване, добив 

и обработка на 

полезни 

изкопаеми

Виброакустична интензификация на технологичните процеси при преработката на минерални 

продукти 

Виброакустична интензификация на технологичните процеси при преработка на минерални суровини

Газоснабдяване

Геология и геоинформатика

Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси

Геология на минералните ресурси

Добив, транспорт и съхраняване на нефт и газ

Икономическа геология

Минерални технологии

Минерални технологии при индустриалните минерали

Минерални технологии при преработка на черни, цветни, редки и благородни метали

Обогатяване и рециклиране на суровини

Обогатяване и рециклиране на суровини при индустриалните минерали и въглища

Обогатяване и рециклиране на суровини при преработката на черни, цветни, редки и благородни 

метали 

Открито разработване на полезни изкопаеми

Петролна геология

Подземен добив на полезни изкопаеми



Подземно разработване на полезни изкопаеми

Пречистване на води

Приложна минералогия

Проучвателно сондиране

Разработване на нерудни полезни изкопаеми

Разработване на полезни изкопаеми

Сондиране и добив на нефт и газ

Техника и технологии на взривните работи

Управление на отпадъците

Управление на ресурси и производствени системи

Хидрогеология и инженерна геология

Металургия Енергийна и екологична ефективност в металургията

Енергийна и екологична ефективност на металургични агрегати

Металознание и термично обработване на металите

Металолеене

Металургични пещи и агрегати

Металургия

Металургия и мениджмънт

Металургия на цветните метали и сплавите

Металургия на черните метали

Обработване на металите чрез пластична деформация

Системи и устройства за опазване на околната среда в металургията

Химични 

технологии

Автоматика и информационни технологии

Безопасност на производствата

Безопасност на производствата и защита при бедствия и аварии

Еластични омрежени полимери

Електрохимични технологии и защита от корозия

Електрохимия и защита от корозия

Индустриална химия

Кожи и изделия от кожи

Неорганични вещества

Неорганични химични технологии

Органични химични технологии

Полиграфия

Полимерно инженерство

Природни и алтернативни горива

Природни и синтетични горива

Стъкло, керамика и свързващи вещества

Текстилна химия

Технология на каучука и пластмасите

Технология на полиграфията

Технология на стъклото, керамиката и свързващите вещества

Фин органичен синтез

Химична технология на текстила и кожите

Химични технологии

Химични технологии в ядрената енергетика

Химично инженерство

Химично инженерство (на бълг.език)

Химично инженерство и устойчиво развитие

Целулоза, хартия и опаковки

Биотехнологии Биотехнологии

Биотехнология

Генно и клетъчно инженерство

Екологична биотехнология

Екология на биотехнологичните производства

Индустриални биотехнологии

Растителни биотехнологии

Хранителни 

технологии

Анализ и контрол на хранителните продукти

Безопасност на храните

Биотехнологии

Екологичен инженеринг в хранителната индустрия

Екология и опазване на околната среда в хранителната индустрия

Екология при производствата на хранително-вкусовата промишленост

Икономика НА хранителната индустрия



Кетъринг

Консервиране и хладилна технология

Контрол и безопасност на храните от животински произход

Машини и апарати за хранително-вкусовата промишленост

Опаковане и опаковъчна техника в хранителната, вкусовата и биотехнологичната промишленост

Техника за хранителната и биотехнологичната индустрия

Технологии на храните

Технология на виното и пивото

Технология на захарта, захарните изделия, нишестето и нишестените хидролизати

Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти

Технология на мазнините, етеричните масла, парфюмерията козметиката

Технология на месото и млякото

Технология на млякото и млечните продукти

Технология на продуктите от месо, риба и яйца

Технология на тютюна и тютюневите изделия

Технология на ферментационните продукти

Химия и микробиология на храните

Хладилна и климатична техника

Храни, хранене и диетика

Хранителни технологии в бита и туризма

Хранително машиностроене

Общо 

инженерство

Автомобилна техника и транспортна логистика

Аграрно инженерство

Безопасност на труда

Екология и техника за опазване на околната среда

Земеделска техника

Земетръсно инженерство

Индустриален мениджмънт

Индустриален мениджмънт и маркетинг

Индустриално инженерство

Инженерен дизайн

Инженерна безопасност

Инженерна екология

Инженерна екология и опазване на околната среда

Инженерна логистика

Инженерно осигуряване

Информационен дизайн

Компютърни технологии в инженерната дейност

Математическо моделиране в инженерството 

Общо инженерство

Опазване на околната среда и устойчиво развитие

Предотвратяване и контрол на замърсяването от индустрията

Промишлен дизайн

Техника и технологии по опазване на околната среда

Техническо законодателство и управление на качеството

Технология на водата

Управление на ресурси и производствени процеси

Управление на ресурси и технологии

Управление на техниката в земеделието

Управление на технологиите в животновъдството

Управление на технологиите в растениевъдството

Аграрни науки и 

ветеринарна 

медицина

Растениевъдство Агрономство

Агрономство (лозаро-градинарство)

Агрономство (полевъдство)

Агрономство (растителни биотехнологии)

Агрономство (тропично и субтропично земеделие)

Агрономство (хидромелиорации)

Агротехнологии

Градинарство

Декоративни растения и ландшафтен дизайн

Лозарство и винарство

Поливно земеделие



Производство и реализация на плодова и зеленчукова продукция

Производство на посеен и посадъчен материал

Растениевъдна продукция

Растениевъдна продукция (от други професионални направления)

Растениевъдство

Растителни биотехнологии

Растителна биология

Селекция и семепроизводство

Селекция и семепроизводство на културните растения

Технологии по градинарство и винарство

Устойчиво управление на земите

Фиторегулация и хранене на растенията

Растителна защита Опазване и управление на биологичното разнообразие

Растителна защита

Животновъдство Аквакултура

Водоплаващи и нетрадиционни стопански полезни животни

Говедовъдство и биволовъдство

Животновъдни науки

Животновъдство

Зооинженерство

Комбинирани фуражи и хранене

Конен спорт

Овцевъдство и козевъдство

Оценка и контрол в животновъдството

Птицевъдство

Репродуктивни биотехнологии в животновъдството

Рибовъдство и аквакултура

Свиневъдство

Селекция и репродукция на животните

Специални отрасли

Технология на мляко и млечни продукти

Технология на месо и месни продукти

Управление на генетичните ресурси и продукцията в овцевъдството

Управление на системите за безопасност и качество на храните

Ветеринарна 

медицина

Ветеринарна медицина

Горско стопанство Горско стопанство

Дървообработване и производство на мебели

Ландшафтна архитектура

Технология на дървесината

Здравеопазване 

и спорт

Медицина и 

фармация

Aнатомия, хистология и ембриология

Акушерство и гинекология

Анестезиология и интензивно лечение

Анестезиология и реаниматология

Анестезиология и реанимация

Вътрешни болести

Дерматология и венерология

Детски болести

Епидемиология

Инфекциозни болести и паразитология

Инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина

Кардиология, пулмология и ендокринология

Клинична лаборатория и имунология

Клинична фармакология и терапия

Медицина

Медицинска генетика

Медицинска микробиология

Медицинска сестра

Медицинска физика и биофизика

Медицинска химия и биохимия

Микробиология и Вирусология

Неврология



Неврология, хематология и гастроентерология

Неврохирургия 

Нервни болести

Образна диагностика

Образна диагностика, нуклеарна медицина и лъчелечени

Обща и клинична патология

Обща и оперативна хирургия

Обща медицина

Ортопедия и травматология

Очни болести

Патологична физиология

Патологоанатомия

Патофизиология

Педиатрия

Педиатрия и медицинска генетика 

Пропедефтика на вътрешните болести

Професионални заболявания и токсикология 

Психиатрия

Психиатрия и медицинска психология

Сестрински и акушерски грижи 

Специална хирургия

Съдебна медицина и деонтология

Сърдечно-съдова хирургия

Урология 

Ушни, носни и гърлени болести

Фармакология и токсикология

Физикална медицина и рехабилитация

Физиология

Хигиена, медицинска екология и хранене

Хирургия

Стоматология Дентална медицина

Детска дентална медицина

Клинични медицински науки

Консервативно зъболечение

Медико – биологични науки

Образна и орална диагностика

Обществено дентално здраве

Орална и лицево-челюстна хирургия

Орална имплантология

Ортодонтия

Пародонтология

Протетична дентална медицина

Протетична дентална медицина  и ортодонтия

Специална образна диагностика

Фармация Биология и фармацевтични науки

Биохимия, молекулна медицина и нутригеномика 

Организация и икономика на фармацията

Помощник-фармацевт

Предклинична и клинична фармакология и токсикология

Предклинични и клинични науки 

Технология на лекарствата  и Биофармация

Технология на лекарствата и Биофармация

Фармакогнозия и фармацевтична ботаника

Фармакология и клинична фармакология

Фармацевтична химия

Фармация

Обществено 

здраве

Акушерка

Ерготерапия

Ерготерапия за деца и лица с нарушения

Здравен мениджмънт

Здравна политика и мениджмънт

Зъботехник

Икономика и управление на здравеопазването

Икономика на здравеопазването

Инспектор по обществено здраве



Инфекциозни болести, епидемиология, паразитология и тропическа медицина

Инфекциозни болести, тропически болести и епидемиология

Кинезиология

Кинезитерапия

Кинезитерапия на лица с невросоматични заболявания

Логопедичен мениджмънт при гласови и плавностни нарушения

Логопедия

Масажист (с увредено зрение)

Медицинска етика и право

Медицинска етика, управление на здравните грижи и информационни технологии

Медицинска педагогика

Медицинска рехабилитация при заболявания на нервната система и опорно-двигателния апарат

Медицински лаборант

Медицински рехабилитатор, ерготерапевт

Обществено здраве и здравен мениджмънт

Обществено здраве и здравни грижи

Обществено здравеопазване

Опазване и контрол на общественото здраве

Превантивна медицина

Рентгенов лаборант

Рехабилитатор

Слухово-речева терапия след кохерентна имплантация

Слухово-речева терапия след кохлеарна имплантация

Социална и превантивна медицина, медицинска статистика, педагогика и психология

Социална медицина и здравен мениджмънт

Социална медицина и организация на здравеопазването 

Спортна кинезиология

Трудова медицина

Физикална медицина, рехабилитация, ерготерапия и спорт

Физиотерапия и рехабилитация

Физиотерапия, рехабилитация, морелечение и професионални заболявания 

Хигиена и медицина на бедствените ситуации 

Хигиена, медицинска екология, професионални заболявания и медицина на бедствените ситуации

Здравни грижи Акушерски грижи 

Здравни грижи

Инспектор по обществено здраве

Клинична лаборатория, клинична имунология и алергология

Медицинска козметика

Сестрински терапевтични грижи

Сестрински хирургични грижи 

Управление на здравните грижи

Спорт Адаптирана физическа активност

Младежка идентичност и спорт

Олимпизъм и олимпийско движение

Спорт - Треньор по …

Спорт за високи постижения

Спорт и сигурност

Спортен аниматор

Спортен мениджмънт

Спортен мениджър

Спортна журналистика

Спортна кинезиология

Спортна психология

Треньор по адаптирана физическа активност и спорт

Треньор по физ. възпитание и спорт в системата  на МВР и БА

Изкуства Теория на 

изкуствата

Изкуство на актьора в кухнята

Изкуствознание 

Изкуствознание и артмениджмънт

Музикална теория ритмика

Основа на бойните изкуства

Основи в историята на изобразителните изкуства

Сценичен бой фехтовка

Теория и практика на художественото образование



Теория на изкуствата

Изобразитлено 

изкуство

Гемология и дизайн на бижута

Графика

Графичен дизайн

Графичен дизайн и фотография

Дизайн на детска среда

Дизайн на облеклото

Живопис

Изкуствознание

Изящни изкуства

Изящни изкуства - Графика

Изящни изкуства - Живопис

Изящни изкуства - Плакат

Изящни изкуства - Скулптура

Изящни изкуства - Стенопис

Илюстриране и графични технологии

Индустриален дизайн

Интериорен и пространствен дизайн

Керамика

Книга и печатна графика

Костюм и мода

Маркетинг и реклама в модния дизайн

Метал

Мода

Мода и бизнес стратегии

Мода и мениджмънт в модата

Моден дизайн

Моден дизайн на облеклото

Плакат и визуална комуникация

Пластични изкуства

Порцелан и стъкло

Приложни изкуства

Промишлени изкуства - Мода

Пространствен дизайн

Резба

Рекламен дизайн

Реставрация

Рисуване

Скулптура

Стенопис

Сценография

Текстил

Художествен текстил

Църковна живопис

Църковни кавалетни изкуства

Църковни монументални изкуства

Музикално и 

танцово изкуство

Актьорски тренинг

Балетно изкуство

Балетно изкуство (балетна педагогика или балетна режисура)

Българска народна хореография

Вокална педагогика 

Вокално изпълнителско изкуство в музикално-сценичните жанрове

Джаз и поп изпълнителско изкуство

Дирижиране

Дирижиране - оперно-симфонично 

Дирижиране (хорово и оркестрово)

Дирижиране на народни състави

Дирижиране на народни състави

Етномузикознание

Изпълнителско изкуство

Изпълнителско изкуство (народни инструменти или народно пеене)

Инструментално изкуство - вид инструмент

Камерно пеене



Класическо пеене

Композиция

Медийна композиция и електроакустична музика

Медийно музикално редакторство

Музика

Музика и медии

Музикален бизнес

Музикален театър

Музикална журналистика

Музикални компютърни технологии

Музикални мултимедийни технологии

Музикално и танцово изкуство

Музикално изпълнителско майсторство

Музикално майсторство

Музикално обучение вокал

Музикално-сценична режисура

Музикознание

Музикотерапия

Поп и джаз инструментално изкуство

Поп и джаз пеене

Ръководство на вокални и инструментални състави

Съвременни танцови техники

Тонрежисура

Хореография

Театрало и 

филмово изкуство

Актьор на живия театър

Актьорско майсторство за театър и кино

Актьорско майсторство, режисура и сценография за театрални и аудио-визуални форми

Актьорско майсторството за театър (драматичен/куклен) и кино

Анимационно кино

Анимация

Дигитални изкуства

Драматургия

Кино и телевизия

Кинознание

Мениджмънт в екранните изкуства

Мениджмънт в сценичните изкуства

Режисура за сценични изкуства

Режисура за театър (драматичен/куклен)

Сценичен и екранен дизайн

Сценична реч

Сценография за куклен театър

Сценография, грим, костюми

Театрално и филмово изкуство

Театрално изкуство

Театрознание и театрален мениджмънт

Театър

Театър и литература

Театър на актьора аниматор

Театър на движението - Пантомима

Филмов и телевизионен монтаж

Филмова/Анимационна/Телевизионна режисура

Филмово и телевизионно изкуство

Филмово и телевизионно операторство

Фотография

Фотографско изкуство 

Сигурност и 

отбрана

Национална 

сигурност

Административна и информационна сигурност

Административна и организационна сигурност

Гражданска и корпоративна сигурност

Дипломация в сигурността и отбраната

Защита на населението и критичната инфраструктура

Защита на населението и народното стопанство в критични ситуации

Защита на населението от бедствия, аварии и катастрофи

Защита на националната сигурност



Икономика на отбраната и сигурността

Информационна сигурност

Компютърни технологии в сигурността и отбраната

Комуникационни и информационни системи и технологии в сигурността и отбраната

Кризисен мениджмънт 

Логистика на сигурността и отбраната

Международни отношения и проблеми на сигурността

Мениджмънт на антитерористичната дейност

Мениджмънт на обществения ред

Мениджмънт на сигурността и отбраната

Митническо разузнаване и разследване

Национална и международна сигурност

Национална и регионална сигурност

Национална сигурност

Национална сигурност и културно-историческо наследство

Национална сигурност и отбрана

Национална сигурност: духовност и лидерство

Организация на антитерористичната дейност в публичния и частния сектор

Пожарна безопасност и защита на населението

Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред

Публични комуникации в сигурността и отбраната

Регионална сигурност

Сигурност в публичния и частния сектор

Системи за сигурност

Стратегическо ръководство и управление на сигурността и обществения ред

Управление на сигурността

Управление на системите за сигурност

Военно дело Военна психология

Военно дело

Военноморски комуникационни и радиотехнически системи

Военнополитически проблеми на сигурността

Военно-приложни аспекти на гражданската защита

Електрообзавеждане на кораба

Корабна радиоелектроника

Корабни машини и механизми

Корабоводене

Организация и управление на административните процеси и дейности в оперативните и тактическите 

формирования

Организация и управление на Въоръжените сили

Организация и управление на комуникационните и информационни системи в оперативно-

тактическите формирования

Организация и управление на комуникационните и информационни системи в тактическите 

подразделения

Организация и управление на логистично осигуряване в оперативно-тактическите формирования

Организация и управление на оперативно-тактическите формирования от военновъздушните сили

Организация и управление на оперативно-тактическите формирования от военноморските сили

Организация и управление на оперативно-тактическите формирования от сухопътните войски

Организация и управление на тактическите подразделения за логистично осигуряване

Организация и управление на тактическите подразделения и авиационно въоръжение

Организация и управление на тактическите подразделения на ВВС

Организация и управление на тактическите подразделения на ВМС

Организация и управление на тактическите подразделения от сухопътните войски

Разузнаване

Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили

Управление на ресурси и технологии ”Въоръжение и боеприпаси”


