УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ
ТЕХНОЛОГИИ
ТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ

Дипломираният
инженер
със
специализация
„Технология на козметиката, маслата и тютюневите
изделия“ притежава както задълбочена теоретична
подготовка, така и специализирани професионални
знания и практически умения за овладяване на
производствените и социалните процеси в предприятията
от
различните
подотрасли
на
парфюмерийнокозметичната, маслодобивната, маслопреработващата,
етеричномасленатата и тютюневата промишленост.

Обучението за придобиване на ОКС „БАКАЛАВЪР“ е с
продължителност 4 години (8 семестъра) и се провежда в
редовна и задочна форма. Учебният план е с общ хорариум
от 2500 часа, които покриват 240 ECTS кредита.

Придобитата по време на обучението професионална
квалификация му дава възможност да:
o планира, организира, управлява, усъвършенства и
контролира производствено-технологичните процеси;
o контролира и управлява качеството на суровините,
материалите, полуфабрикатите и готовата продукция;
o провежда необходимия органолептичен, физикохимичен, биохимичен и микробиологичен анализ;
o регулира и оптимизира работните параметри на
технологичното оборудване;
o участва в колективи при разработването и дизайна
на иновативни хранителни и ароматно-вкусови продукти
с програмирани характеристики.

В учебния план са включени задължителни, избираеми
и факултативни дисциплини, като обучението логически
преминава през два основни модула:
• общообразователен – през първите две години
(включващ математико-приложни, химико-биологични,
общоинженерни,
икономически
и
хуманитарни
дисциплини);
• специализиращ – през третата и четвъртата година
(включващ специални дисциплини, 240 часа учебна
практика и 120 часа преддипломен стаж).
Специализиращото
основни направления:

обучение

обхваща

следните

– Технологии за производството и преработката на
растителни и етерични масла;
– Технологии в производството на парфюмерийни и
козметични препарати;
– Технологии за производство на майонеза,
маргарин, сапуни, миещи и перилни препарати;
– Технологии в производството, сушенето и
производителската манипулация на тютюна;
– Технологии в промишлената обработка на тютюна;
– Технологии за производството на цигари и други
тютюневи изделия.
Във втория модул са включени и две дисциплини,
обхващащи технологии за производство на зърнени,
хлебни и сладкарски изделия, както и на захарта,
захарните изделия и нишестето.
Специализираща за обучението е катедра „Технология
на тютюна, захарта, растителните и етерични масла“.

СПЕЦИАЛНОСТ
„ТЕХНОЛОГИЯ И ДИЗАЙН НА ХРАНИ
И АРОМАТНО-ВКУСОВИ ПРОДУКТИ“
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
„ТЕХНОЛОГИЯ НА КОЗМЕТИКАТА,
МАСЛАТА И ТЮТЮНЕВИТЕ
ИЗДЕЛИЯ“
ОКС „БАКАЛАВЪР“

Специализацията разполага с 6 учебни лаборатории и
две семинарни зали, обзаведени със съвременна
специализирана
апаратура,
измервателна
и
презентационна техника. Обучението по специалните
дисциплини се осъществява от 4 професори, 3 доценти, 1
главен асистент и 1 асистент.

УЧЕБНА ПРАКТИКА

РЕАЛИЗАЦИЯ

Практическата подготовка на студентите се
осъществява със съдействието на редица фирми и
браншови организации в България:
• Над 120 предприятия за производство на растителни
масла, майонеза, маргарин и други маслопродукти;
• Сдружението на производителите на растителни
масла и маслопродукти, в което членуват над 20
предприятия в България (http://www.sunoil-bg.org/);
• Над 10 предприятия за производство на сапун,
миещи, перилни и почистващи препарати;
• Българската Национална Асоциация "Етерични
масла, парфюмерия и козметика”, в която членуват 23
предприятия за производство на етерични масла и 42
предприятия за производство на козметични и
парфюмерийни продукти (http://www.bnaeopc.com/).

Придобитата квалификация дава възможност на
дипломираните бакалаври да заемат изпълнителски и
ръководни длъжности, изискващи висше образование в
производствената,
научно-изследователската
и
образователната сфера, като:
• ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОЗИ и РЪКОВОДИТЕЛИ в:
– предприятията за производство на етерични
масла, растителни масла, майонеза, маргарин,
парфюмерийни, козметични, сапунени, миещи и
почистващи продукти;
– предприятията за сушене, манипулация и
ферментация на тютюна; производството на
цигари и други изделия; производството на
спомагателни материали и др.;
• СПЕЦИАЛИСТИ и ЕКСПЕРТИ в оторизирани и
производствени лаборатории, центрове и комисии за
органолептичен, технологичен, химичен, физикохимичен,
биохимичен и микробиологичен контрол;
• КОНСУЛТАНТИ и ЕКСПЕРТИ по технологичните
въпроси при изготвянето на задания за проектиране или
внедряване на нови технологии, както и при разработване
на част “Технологична” към проектите на предприятия от
съответния подотрасъл на промишлеността;
• ПРЕПОДАВАТЕЛИ в специализираните училища от
системата на колежанското и средното образование.

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
„ТЕХНОЛОГИЯ НА КОЗМЕТИКАТА, МАСЛАТА
И ТЮТЮНЕВИТЕ ИЗДЕЛИЯ“
ОКС „БАКАЛАВЪР“
ЗА КОНТАКТИ:
Университет по хранителни технологии
4002 Пловдив, бул. ,,Марица” № 26
Декан на Технологичен факултет
тел.: 032/603 620
Учебен отдел – инспектори на Технологичен факултет
тел.: 032/603 692

• Над 10 предприятия от различните подотрасли на
тютюневата промишленост – за промишлена обработка на
тютюневи листа, за производство на цигари и рязан
тютюн, за производство на цигарени филтри, гилзи и
други;
• Института по тютюна и тютюневите изделия, с.
Марково, Пловдив.
Благодарение на задълбочения широкопрофилен и
технологичен фундамент бакалавърът от специализация
„Технология на козметиката, маслата и тютюневите
изделия“ може да осъществява образователна мобилност
в национален и международен обхват и да се адаптира към
особеностите на останалите браншове на хранителновкусовата промишленост. Завършилите бакалаври могат
да продължат образованието си в ОКС ”Магистър” по
всички специалности от професионално направление
„Хранителни технологии“.
Средният процент на реализация на дипломираните
бакалаври за последните 5 години е стабилно над 80 %.

Катедра „Технология на тютюна,
растителните и етерични масла“

захарта,

Ръководител катедра
тел.: 032/603 666; e-mail: v_popova@uft-plovdiv.bg
Ръководител направление „Технология на тютюна и
тютюневите изделия“
тел.: 032/603 666
Ръководител направление „Технология на мазнините,
етеричните масла, парфюмерията и козметиката“
тел.: 032/603 637; e-mail: oils_uht@abv.bg

