
 

ФАКУЛТЕТ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ 

 

 

 

 

ГРАФИК 

за датите за провеждане на държавните изпити и защити на дипломни работи  

през учебната 2021/2022 г. във Факултета по природни науки,  

съгласно  Заповед № ФД-03-090/23.07.2021 г. на Декана на ФПН 
  

 

Есенна сесия  

 

 
Специалност 

 
ОКС 

Дата за писмен 
изпит / защита 

на дипломна 
работа 

Дата за 
практически 

изпит 

Астрономия бакалавър 21.09.2021  

Астрономия и метеорология бакалавър 21.09.2021  

Екология и опазване на 
околната среда 

бакалавър 21.09.2021  

Биология и физика бакалавър 21.09.2021  

Педагогика на обучението по 
биология и физика 

бакалавър 21.09.2021  

Медицинска физика и 
радиоекология 

бакалавър 21.09.2021  

Биология и химия бакалавър 21.09.2021  

Педагогика на обучението по 
биология и химия 

бакалавър 21.09.2021  

География и биология бакалавър 20.09.2021  

География и регионална 
политика 

бакалавър 20.09.2021  

Педагогика на обучението по 
география и биология 

бакалавър 20.09.2021  

География бакалавър 20.09.2021  

География и регионална 
политика 

бакалавър 20.09.2021  

Химия и опазване на околната 
среда 

бакалавър 20.09.2021  

Педагогика на обучението по 
химия и ООС 

бакалавър 20.09.2021  

Медицинска химия бакалавър 20.09.2021  

Растителна защита бакалавър 20.09.2021 21.09.2021 

Туризъм бакалавър 20.09.2021   



Физика бакалавър 21.09.2021  

Химия бакалавър 20.09.2021  

Приложна география и ГИС магистър 20.09.2021  

Биотероризъм и безопасност 
на храни 

магистър 24.09.2021  

Екология на лечебните 
растения 

магистър 24.09.2021  

Екология на 
микроорганизмите, 
биотехнологии, пречистване и 
контрол 

магистър 24.09.2021  

Управление и опазване на 
екосистемите  

магистър 24.09.2021  

Дидактика на биологията и 
здравното образование 

магистър 24.09.2021  

География и интерактивно 
образование 

магистър 20.09.2021  

Методология на обучението по 
ХООС 

магистър 20.09.2021  

Растителна защита магистър 23.09.2021  

Астрофизика магистър 21.09.2021  

Медицинска физика магистър 24.09.2021  

Метеорология магистър 21.09.2021  

Екологична химия магистър 20.09.2021  

Медицинска химия магистър 20.09.2021  

Екологични биотехнологии и 
контрол на храни 

магистър 20.09.2021  

Органична химия магистър 20.09.2021  

Химични аспекти в 
растителната защита 

магистър 20.09.2021  

Регионално развитие и 
туризъм 

магистър 20.09.2021Шумен 

24.09.2021 Варна 

 

      

 

 

Пролетна сесия  

 

 
Специалност 

 
ОКС 

Дата за писмен 
изпит / защита 

на дипломна 
работа 

Дата за 
практически 

изпит 

Астрономия бакалавър 18.03.2022  

Астрономия и метеорология бакалавър 18.03.2022  

Екология и опазване на 
околната среда 

бакалавър 17.03.2022  

Биология и физика бакалавър 18.03.2022  

Педагогика на обучението по 
биология и физика 

бакалавър 18.03.2022  

Медицинска физика и бакалавър 18.03.2022  



радиоекология 

Биология и химия бакалавър 18.03.2022  

Педагогика на обучението по 
биология и химия 

бакалавър 18.03.2022  

География и биология бакалавър 17.03.2022  

География и регионална 
политика 

бакалавър 17.03.2022  

Педагогика на обучението по 
география и биология 

бакалавър 17.03.2022  

География бакалавър 17.03.2022  

Химия и опазване на околната 
среда 

бакалавър 14.03.2022  

Педагогика на обучението по 
химия и ООС 

бакалавър 14.03.2022  

Медицинска химия бакалавър 14.03.2022  

Растителна защита бакалавър 17.03.2022 18.03.2022 

Туризъм бакалавър 17.03.2022  

Физика бакалавър 18.03.2022  

Химия бакалавър 14.03.2022  

Приложна география и ГИС магистър 17.03.2022  

Биотероризъм и безопасност 
на храни 

магистър 17.03.2022  

Екология на лечебните 
растения 

магистър 17.03.2022  

Екология на 
микроорганизмите, 
биотехнологии, пречистване и 
контрол 

магистър 17.03.2022  

Управление и опазване на 
екосистемите  

магистър 17.03.2022  

Дидактика на биологията и 
здравното образование 

магистър 17.03.2022  

География и интерактивно 
образование 

магистър 17.03.2022  

Методология на обучението по 
ХООС 

магистър 14.03.2022  

Химични аспекти в 
растителната защита 

магистър 14.03.2022  

Растителна защита магистър 17.03.2022  

Астрофизика магистър 18.03.2022  

Медицинска физика магистър 18.03.2022  

Метеорология магистър 18.03.2022  

Екологична химия магистър 14.03.2022  

Медицинска химия магистър 14.03.2022  

Екологични биотехнологии и 
контрол на храни 

магистър 14.03.2022  

Органична химия магистър 14.03.2022  

Регионално развитие и 
туризъм 

магистър 17.03.2022 Шумен 

18.03.2022 Варна 

 



 

Лятна сесия  

 

 
Специалност 

 
ОКС 

Дата за писмен 
изпит / защита 

на дипломна 
работа 

Дата за 
практически 

изпит 

Астрономия бакалавър 08.07.2022  

Астрономия и метеорология бакалавър 08.07.2022  

Екология и опазване на 
околната среда 

бакалавър 07.07.2022  

Биология и физика бакалавър 08.07.2022  

Педагогика на обучението по 
биология и физика 

бакалавър 08.07.2022  

Медицинска физика и 
радиоекология 

бакалавър 08.07.2022  

Педагогика на обучението по 
биология и химия 

бакалавър 08.07.2022  

География и биология бакалавър 08.07.2022  

Биология и химия бакалавър 08.07.2022  

Педагогика на обучението по 
по География и биология 

бакалавър 08.07.2022  

География и регионална 
политика 

бакалавър 08.07.2022  

Медицинска химия бакалавър 04.07.2022  

Химия и опазване на околната 
среда 

бакалавър 04.07.2022  

Растителна защита бакалавър 07.07.2022 08.07.2022 

Туризъм бакалавър 08.07.2022  

Физика бакалавър 08.07.2022  

Химия бакалавър 04.07.2022  

Приложна география и ГИС магистър 08.07.2022  

Биотероризъм и безопасност 
на храни 

магистър 07.07.2022  

Екология на лечебните 
растения 

магистър 07.07.2022  

Екология на 
микроорганизмите, 
биотехнологии, пречистване и 
контрол 

магистър 07.07.2022  

Управление и опазване на 
екосистемите  

магистър 07.07.2022  

Дидактика на биологията и 
здравното образование 

магистър 07.07.2022  

География и интерактивно 
образование 

магистър 08.07.2022  

Регионално развитие и 
туризъм 

магистър 08.07.2022 Шумен 

11.07.2022 Варна 

 

Методология на обучението по магистър 04.07.2022  



ХООС 

Растителна защита магистър 07.07.2022  

Астрофизика магистър 08.07.2022  

Медицинска физика магистър 08.07.2022  

Метеорология магистър 08.07.2022  

Екологична химия магистър 04.07.2022  

Медицинска химия магистър 04.07.2022  

Екологични биотехнологии и 
контрол на храни 

магистър 04.07.2022  

Органична химия магистър 04.07.2022  

Химични аспекти в 
растителната защита 

магистър 04.07.2022  

 


