Такси за обучение на студенти след завършено висше образование за учебната 2022/2023 година

ДЪРЖАВНА
ПОРЪЧКА
Семестриална такса
2022/2023
1ви курс редовно

ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ
Семестриална такса
2022/2023
1-ви и 2-ри курс
редовно обучение

Семестриална такса
2022/2023
1-ви и 2-ри курс
задочно обучение

325.00 лв.

1 047.40 лв.

774.06 лв.

1.2.2. Специалност "Специална педагогика"
Маг. програма "Логопедия"

-

1 025.00 лв.

675.00 лв.

1.2.4. Специалност "Специална педагогика"
Маг. програма "Ресурсен учител"

-

1 025.00 лв.

675.00 лв.

1.2.5. Специалност "Предучилищна и начална училищна педагогика"
Маг. програма "Иновации в предучилищното и началното
образование"

-

1 025.00 лв.

675.00 лв.

1.2.6. Специалност "Предучилищна и начална училищна педагогика"
Маг. програма "Иновации в началното образование"

-

1 025.00 лв.

675.00 лв.

Професионално направление

Педагогически науки

1.1. Теория и управление на образованието
1.1.1 Специалност "Управление на образованието" Маг. програма "Управление на образованието"

1.2. Педагогика

1.2.7. Специалност "Предучилищна и начална училищна педагогика"
Маг. програма "Иновации в предучилищното образование"

-

1 025.00 лв.

675.00 лв.

1.2.8. Специалност "Предучилищна и начална училищна педагогика"
Маг. програма "Начална училищна педагогика и информационни
технологии"

-

1 025.00 лв.

675.00 лв.

325.00 лв.

1 025.00 лв.

675.00 лв.

-

1 120.20 лв.

746.35 лв.

1.3.2. Специалност "Педагогика на обучението по изобразително
изкуство"
Маг. програма "Педагогика на обучението по визуални изкуства Живопис"

-

1 120.20 лв.

746.35 лв.

1.3.3. Специалност "Педагогика на обучението по изобразително
изкуство"
Маг. програма "Педагогика на обучението по визуални изкуства Графика и графична комуникация"

-

1 120.20 лв.

746.35 лв.

-

1 120.20 лв.

746.35 лв.

-

1 120.20 лв.

746.35 лв.

325.00 лв.

-

746.35 лв.

1.2.9. Специалност "Социална педагогика"
Маг. програма "Социално-педагогическо консултиране"

1.3. Педагогика на обучението по … *
1.3.1. Специалност "Педагогика на обучението по музика"
Маг. програма "Музикална педагогика"

1.3.4. Специалност "Педагогика на обучението по физическо
възпитание"
Маг. програма "Физическо възпитание и спорт в училище"
1.3.5. Специалност "Педагогика на обучението по техника и
технологии"
Маг. програма "Иновации в технологичното обучение и
предприемачество"
1.3.6. Специалност "Педагогика на обучението по математика и
информатика"
Маг. програма "Педагогика на обучението по математика"

1.3.7. Специалност "Педагогика на обучението по математика и
информатика"
Маг. програма "Педагогика на обучението по математика и
информатика"

325.00 лв.

-

746.35 лв.

325.00 лв.

1 120.20 лв.

746.35 лв.

325.00 лв.

1 120.20 лв.

746.35 лв.

1.3.11. Специалност " Педагогика на обучението по химия и опазване
на околната среда"
Маг. програма "Методология на обучението по химия и опазване на
околната среда"

325.00 лв.

1 120.20 лв.

746.35 лв.

1.3.12. Специалност "Педагогика на обучението по история и
география"
Маг. програма "Краезнание"

325.00 лв.

1 120.20 лв.

746.35 лв.

-

1 120.20 лв.

746.35 лв.

-

1 165.00 лв.

745.00 лв.

-

1 165.00 лв.

745.00 лв.

-

1 165.00 лв.

745.00 лв.

1.3.9. Специалност "Педагогика на обучението по география и
биология"
Маг.
програма "География и интерактивно образование"
1.3.10. Специалност "Педагогика на обучението по биология и химия"
Маг. програма "Дидактика на биологията и здравното образование"

1.3.13. Специалност "Педагогика на обучението по чужд език"
Маг. програма "Чуждоезиково обучение (английски език)"
Хуманитарни науки

2.1. Филология
2.1.1. Специалност "Българска филология"
Маг. програма "Лингвистика и масови комуникации"
2.1.2. Специалност "Българска филология"
Маг. програма "Семиотика на културата"
2.1.3. Специалност "Българска филология"
Маг. програма "Редакторство и коректорство"

2.1.4. Специалност "Българска филология"
Маг. програма "Лингвистика и библиотечно-информационни
дейности"

-

1 165.00 лв.

745.00 лв.

-

1 165.00 лв.

745.00 лв.

-

1 165.00 лв.

745.00 лв.

2.1.7. Специалност "Немска филология"
Маг. програма "Лингвистика и превод"

-

1 165.00 лв.

745.00 лв.

2.1.8. Специалност "Немска филология"
Маг. програма "Езиково обслужване на туризма и бизнеса"

-

1 165.00 лв.

745.00 лв.

2.1.10. Специалност "Руска филология"
Маг. програма "Езиково обслужване на туризма и бизнеса"

-

1 165.00 лв.

745.00 лв.

2.1.11. Специалност "Турска филология"
Маг. програма "Лингвистика и превод"

-

1 165.00 лв.

745.00 лв.

2.1.12. Специалност "Турска филология"
Маг. програма "Езиково обслужване на туризма и бизнеса"

-

1 165.00 лв.

745.00 лв.

2.1.13. Специалност "Турска филология"
Маг. програма "Балканистика"

-

1 165.00 лв.

745.00 лв.

-

1 235.00 лв.

965.28 лв.

-

1 235.00 лв.

965.28 лв.

-

1 235.00 лв.

965.28 лв.

-

1 235.00 лв.

965.28 лв.

2.1.5. Специалност "Английска филология"
Маг. програма "Лингвистика и превод"
2.1.6. Специалност "Английска филология"
Маг. програма "Езиково обслужване на туризма и бизнеса"

2.2. История и археология
2.2.1. Специалност "История"
Маг. програма "Културно-историческо наследство и туризъм"
2.2.2. Специалност "История"
Маг. програма "История на Югоизточна Европа"
2.2.3. Специалност "Археология"
Маг. програма "Археология"
2.2.4. Специалност "Археология"
Маг. програма "Културно-историческо наследство и туризъм"
Социални, стопански и правни науки

3.4. Социални дейности
3.4.1. Специалност "Социални дейности"
Маг. програма "Регулиране и контрол в системата на социалните
дейности"

-

1 137.00 лв.

789.31 лв.

3.4.2. Специалност "Социални дейности"
Маг. програма "Социално прогнозиране"

-

1 137.00 лв.

789.31 лв.

3.5.1. Специалност "Журналистика"
Маг. програма "Фотография и реклама"

-

1 060.00 лв.

692.50 лв.

3.5.2. Специалност "Връзки с обществеността"
Маг. програма "Фотография и реклама"

-

1 060.00 лв.

692.50 лв.

3.5.3. Специалност "Връзки с обществеността"
Маг. програма "PR в публичната администрация"

-

1 060.00 лв.

692.50 лв.

3.8.1. Специалност "Икономика"
Маг. програма "Управление на проекти и програми"

-

814.80 лв.

-

3.8.2. Специалност "Икономика"
Маг. програма "Икономика и управление на бизнеса"

-

814.80 лв.

742.23 лв.

-

814.80 лв.

742.23 лв.

-

-

1 151.65 лв.

450.00 лв.

2056,50 лв

1 151.65 лв.

3.5. Обществени комуникации и информационни науки

3.8. Икономика

3.8.3. Специалност "Икономика"
програма "Корпоративни финанси и счетоводство"

Маг.

Природни науки, математика и информатика

4.1. Физически науки *
4.1.2. Специалност "Физика"
програма "Метеорология"
4.1.3. Специалност "Физика"
програма "Астрофизика"

4.2. Химически науки *

Маг.
Маг.

4.2.1. Специалност "Химия"
Маг. програма "Органична химия"
4.2.2. Специалност "Химия"
Маг. програма "Екологична химия"
4.2.3. Специалност "Химия"
Маг. програма "Екологични биотехнологии и контрол на храни"

450.00 лв.

1 731.00 лв.

1 090.50 лв.

450.00 лв.

1 731.00 лв.

1 090.50 лв.

450.00 лв.

1 731.00 лв.

1 090.50 лв.

4.2.4. Специалност "Химия"
Маг. програма "Химични аспекти в растителната защита"

450.00 лв.

1 731.00 лв.

1 090.50 лв.

4.2.5. Специалност "Медицинска химия"
Маг. програма "Медицинска химия"

450.00 лв.

1 731.00 лв.

1 090.50 лв.

4.3.1. Специалност "Екология и опазване на околната среда"
Маг. програма "Управление и опазване на екосистемите"

450.00 лв.

2 067.00 лв.

1 100.00 лв.

4.3.2. Специалност "Екология и опазване на околната среда"
Маг. програма "Екология на микроорганизмите, биотехнологии,
пречистване и контрол"

450.00 лв.

2 067.00 лв.

1 100.00 лв.

4.3.3. Специалност "Екология и опазване на околната среда"
Маг. програма "Биотероризъм и безопасност на храни"

450.00 лв.

2 067.00 лв.

1 100.00 лв.

4.3.4. Специалност "Екология и опазване на околната среда"
Маг. програма "Екология на лечебните растения"

450.00 лв.

2 067.00 лв.

1 100.00 лв.

4.4.1. Специалност "География и регионална политика"
Маг. програма "Приложна география и географски информационни
системи"

-

1 573.50 лв.

1 050.00 лв.

4.4.2. Специалност "География и регионална политика"
Маг. програма "Регионално развитие и туризъм"

-

1 573.50 лв.

1 050.00 лв.

450.00 лв.

-

-

4.3. Биологически науки

4.4. Науки за земята

4.5. Математика *
4.5.1. Специалност "Математика"
Маг. програма "Анализ"

4.5.2. Специалност "Математика"
Маг. програма "Алгебра"
4.5.3. Специалност "Математика"
Маг. програма "Стопанска математика"
4.5.4. Специалност "Бизнес математика"
Маг. програма "Статистика и иконометрия""

450.00 лв.

-

-

-

1 783.50 лв.

1 116.75 лв.

450.00 лв.

-

-

4.6.1. Специалност "Информатика"
Маг. програма "Мултимедийни технологии"

450.00 лв.

-

-

4.6.2. Специалност "Информатика"
Маг. програма "Софтуерно инженерство"

450.00 лв.

-

-

-

-

1 137.75 лв.

-

1 720.50 лв.

1 085.25 лв.

-

1 720.50 лв.

1 085.25 лв.

-

1 720.50 лв.

1 085.25 лв.

-

-

1 125.68 лв.

4.6. Информатика и компютърни науки

4.6.3. Специалност "Информатика"
Маг. програма "Софтуерни технологии"
Технически науки

5.3. Комуникационна и компютърна техника
5.3.1. Специалност "Комуникационни и информационни системи"
Маг. програма "Комуникационни и информационни системи"
5.3.4. Специалност "Сигналноохранителни системи и технологии"
Маг. програма "Сигналноохранителни системи и технологии"
5.3.5. Специалност "Компютърни технологии за автоматизация на
производството"
Маг. програма "Компютърни технологии за автоматизация на
производството"

5.7. Архитектура, строителство и геодезия
5.7.1. Специалност "Геодезия"
Маг. програма "Геоматика"

5.13. Общо инженерство

5.13.1. Специалност "Инженерна логистика"
Маг. програма "Инженерна логистика"
5.13.2. Специалност "Инженерна логистика"
Маг. програма "Експлоатация на технически системи"

450.00 лв.

1 699.50 лв.

1 099.69 лв.

450.00 лв.

-

1 099.69 лв.

-

2 538.90 лв.

1 819.16 лв.

-

1 521.00 лв.

985.50 лв.

9.1.2. Специалност "Системи за сигурност"
Маг. програма "Управление на кризи и реагиране при бедствия"

-

1 521.00 лв.

985.50 лв.

9.1.3. Специалност "Системи за сигурност"
Маг. програма "Информационна сигурност"

-

1 521.00 лв.

985.50 лв.

9.1.4. Специалност "Системи за сигурност"
Маг. програма "Защита на лични данни и класифицирана информация"

-

1 521.00 лв.

985.50 лв.

Аграрни науки и ветеринарна медицина

6.2. Растителна защита
6.2.1. Специалност "Растителна защита "
Маг. програма "Растителна защита "
Сигурност и отбрана

9.1. Национална сигурност
9.1.1. Специалност "Системи за сигурност"
Маг. програма "Административна и организационна сигурност"

Забележка: * Таксите, оцветени в червено, не подлежат на заплащане от студентите
съгласно ПМС/2022 г.
* Съгласно Решение на Академичния съвет РД-05-10/26.06.2020 г. всички студенти обучаващи
се в платена форма на обучение следва да заплатят такса в размер на 350 лв. за защита на диплома работа и
за явяване на държавен изпит

