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ГРАФИК
НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА
приет с решение на АС, с протокол № 23 от 21.12.2021 г.
ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „МАГИСТЪР“
ПЪРВИ РАЗДЕЛ - РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ
МАГИСТЪР С ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕ 1 ГОДИНА

I.

Зимен семестър

1. Учебно време - 10 седмици (от 18.10.2021 г. до 05.01.2022 г.)
2. Ваканция – (от 24.12.2021г. до 03.01.2022 г.)
3. Редовна изпитна сесия - 3 седмици (от 10.01.2022 г. до 29.01.2022 г.)
4. Поправителна сесия - 1 седмица (от 31.01.2022 г. до 05.02.2022 г.)

II.

Летен семестър

1. Учебно време - 10 седмици (от 21.03.2022 г. до 04.06.2022 г.)
2. Редовна изпитна сесия - 3 седмици (от 06.06.2022 г. до 25.06.2022 г.)
3. Поправителна изпитна сесия - 1 седмица (от 27.06.2022 г. до 02.07.2022 г.)
4. Преддипломен стаж - 4 седмици (от 04.07.2022 г. до 30.07.2022 г.)
МАГИСТЪР С ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕ 2 ГОДИНИ

ІІ КУРС
I.

Зимен семестър

11. Учебно време - 10 седмици (от 18.10.2021 г. до 05.01.2022 г.)
2. Ваканция – (от 24.12.2021г. до 03.01.2022 г.)
3. Редовна изпитна сесия - 3 седмици (от 10.01.2022 г. до 29.01.2022 г.)
4. Поправителна сесия - 1 седмица (от 31.01.2022 г. до 05.02.2022 г.)
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II.

Летен семестър

1. Учебно време - 10 седмици (от 21.03.2022 г. до 04.06.2022 г.)
2. Редовна изпитна сесия - 3 седмици (от 06.06.2022 г. до 25.06.2022 г.)
3. Поправителна изпитна сесия - 1 седмица (от 27.06.2022 г. до 02.07.2022 г.)
4. Преддипломен стаж - 4 седмици (от 04.07.2022 г. до 30.07.2022 г.)
ВТОРИ РАЗДЕЛ - ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ
За специалности: “Индустриални и фармацевтични биотехнологии“,
„Технология на виното и пивото“, „Технология на етеричните масла,
парфюмерията и козметиката“, „Технология на захарта, захарните изделия,
нишестето и нишестените хидролизати“ и „Безопасност на храните“

I. Зимен семестър
1. Учебно време:
 неприсъствено – 10 седмици (от 18.10.2021 г. до 05.01.2022 г.)
 присъствено - 2 седмици (от 10.01.2022 г. до 23.01.2022 г.)
2. Редовни 3 изпитни сесии - в съответствие с графици, разработени по
курсове и учебни дисциплини (от 07.02.2022 г. до 12.03.2022 г.):
1-ва – от 07.02.2022 г. до 12.02.2022 г.;
2-ра – от 21.02.2022 г. до 26.02.2022 г.;
3-та – от 07.03.2022 г. до 12.03.2022 г.
За всички останали специалности:

I. Зимен семестър
1. Учебно време:
 неприсъствено – 8 седмици (от 08.11.2021 г. до 09.01.2022 г.)
 присъствено - 2 седмици (от 10.01.2022 г. до 23.01.2022 г.)
2. Редовни 3 изпитни сесии - в съответствие с графици, разработени по
курсове и учебни дисциплини (от 07.02.2022 г. до 12.03.2022 г.):
1-ва – от 07.02.2022 г. до 12.02.2022 г.;
2-ра – от 21.02.2022 г. до 26.02.2022 г.;
3-та – от 07.03.2022 г. до 12.03.2022 г.

За всички специалности:
II. Летен семестър
1. Учебно време:
 неприсъствено – 10 седмици (от 21.03.2022 г. до 04.06.2022 г.)
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 присъствено - 2 седмици (от 06.06.2022 г. до 19.06.2022 г.)
2. Редовни 3 изпитни сесии – по графици, разработени по курсове и по
учебни дисциплини (от 29.08.2022 г. до 15.10.2022 г.):
1-ва – от 29.08.2022 г. до 03.09.2022 г.;
2-ра – от 19.09.2022 г. до 24.09.2022 г.;
3-та – от 10.10.2022 г. до 15.10.2022 г.
4. Ликвидационна сесия - (от 24.10.2022 г. до 29.10.2022 г.)
ЧЕТВЪРТИ РАЗДЕЛ – ДИПЛОМИРАНЕ
А. Държавен изпит, защита на дипломни проекти (работи) – І-ва сесия за ОКС
„Бакалавър“, редовни студенти - от 27.06.2022 г. до 02.07.2022 г.
Б. Държавен изпит, защита на дипломни проекти (работи) – І-ва сесия за ОКС
„Магистър“ и ІІ-ра сесия (поправителна) за ОКС „Бакалавър“, редовни
студенти – от 26.09.2022 г. до 30.09.2022 г.
В. Държавен изпит, защита на дипломни проекти (работи) – І-ва сесия за
задочни студенти и ІІ-ра сесия (поправителна) за ОКС „Магистър“,
редовни студенти – от 30.01.2023 г. до 03.02.2023 г.
Г. Държавен изпит, защита на дипломни проекти (работи) – ІІ-ра сесия
(поправителна) за задочни студенти –
от 26.06.2023 г. до 02.07.2023 г.

ГП/ХС

