ВИЗИТНА КАРТИЧКА НА
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯТА
Специализацията "Технология
на
мазнините,
етеричните
масла,
парфюмерията
и
козметиката" подготвя висококвалифицирани специалисти с
висше образование.

УНИВЕРСИТЕТ
ПО ХРАНИТЕЛНИ
ТЕХНОЛОГИИ

Специализация
"Технология на мазнините,
етеричните масла,
парфюмерията и козметиката”

Специализацията е акредитирана от „Националната агенция за
оценяване и акредитация” и
обучението на студентите се
извършва по учебни планове,
отчитащи
съвременните
тенденции в областта.
Срокът на обучение е 4 години
в редовна и задочна форма.
Възможно е записване и в
платена редовната форма на
обучение. Учебният план с общ
хорариум от 2500 часа, които
покриват 240 ECTS кредита.
Специализацията разполага с 3
реновирани лаборатории, обзаведени със съвременна апаратура
и измервателна техника, както и

семинарна зала с мултимедия. В
III и IV курс се провежда учебна
практика в предприятията от
бранша.
Студентите
имат
възможност
да
участват
в
програми
за
мобилност
в
Европейски университети.
Получената
задълбочена
фундаментална и професионална
подготовка
дава
възможност
дипломираните бакалаври да
заемат
изпълнителски и ръководни длъжности, изискващи
висше образование в производствената, научно-изследотелската
и образователната сфера, като
инженер-технолози
и
ръководни кадри в предприятията
за производство на етерични
масла,
растителни
масла,
маслопродукти, парфюмерийни,
козметични, сапунени, миещи и
почистващи продукти.


специалисти в оторизирани
и производствени лаборатории за
физикохимичен контрол; експерт в
оторизирани и производствени лаборатории, центрове и комисии за
органолептичен анализ;


консултанти и експерти по
технологичните
въпроси
при
изготвянето
на
задание
за
проектиране или внедряване на
нови технологии, както и при
разработване
на
част
“технологична” към проектите на
предприятие
от
съответния
подотрасъл на промишлеността;


Предприятията за производство на сапун, миещи, перилни и
почистващи предприятие са над
10.

преподаватели
в
специализираните училища от
системата на колежанското и
средното образование.


Средният
процент
на
реализация
на
студенти,
дипломираните в последните 5
години, е над 70 %.
Предприятията в Сдружение на
производителите на растителни
масла
и
маслопродукти
(майонеза, маргарин) в България
са 20, а общият на тези
предприятия
в
България
надхвърля 120.
http://www.sunoil-bg.org/

В
Българската
Национална
Асоциация
"Етерични
масла,
парфюмерия
и
козметика”
членуват 23 предприятия за
производство на етерични масла
и 42 предприятия за производство

на козметични и парфюмерийни
продукти.
http://www.bnaeopc.com/

