
 
 

І КУРС  
 

№ СИД СЕМЕСТЪР 
1. Приложна математика І-ІХ 
2. Имунология и Биотехнология І-ІХ 
3. Състав и безопасност на храни І-ІХ 
4. Околна среда и здраве І-ІХ 
5. Функционални храни и нутрацевтици І-ІХ 
6. Фитофармакология І-ІХ 
7. Високоефективна течна хроматография за анализ на 

фармакологично активни вещества 
І-ІХ 

8. Технология на лечебно-козметичните препарати І-ІХ 
9. Наркомании І-ІХ 
10. Български език - предклинична терминология ІІ 
11. Български език - медицинска комуникация ІV 
12. Общ български – А1 и А2 ІІ 
13. Общ български – B1 и B2 ІV 
14. Клинична хомеопатия І-ІХ 
15. Патофизиология на някои социално значими заболявания І-ІХ 
16. Молекулярна фармакология І-ІХ 
17. Омиковите науки във фармацията І-ІХ 
18. Отровни растения и животни І-ІХ 
19. Фармацевтичен маркетинг І-ІХ 
20. Дерматофармакология и козметология V-IX 
21. Химия на антибиотиците V-IX 
22. Медицина на бедствените ситуации ( за магистър-

фармацевти) 
IV, VI, VIII 

23. Биологична роля, механизъм на действие и 
фармакологично приложение на макроелементи и техните 
соли 

III-IX 

24. Организационна култура и мениджмънт на организацията 
във фармацевтичния сектор 

 

 Факултативни учебни дисциплини - 
1. Чужд език І-V 
2. Физкултура І-V 
3. Биоразнообразие и ресурси от лечебните растения І-V 
4. Комуникативни умения във фармацията І-ІХ 

 
 
 
 
 

 
 



ВАЖНО: 
ПРАВИЛНИК ЗА УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ В МУ – ВАРНА 

 
Чл.42(2) (Изм. и доп. – 18.04.2016 г.) Всеки студент е задължен да завърши две 
избираеми дисциплини по време на целия курс на семестриално обучение. Студентите, 
обучавани в англоезични програми, са задължени да завършат поне една избираема 
дисциплина по време на целия курс на семестриално обучение освен изучаваните 
дисциплини по български език и терминология и комуникация в медицинската 
практика. Освен този задължителен избор студентите могат да изберат и завършат 
допълнително избираеми или факултативни дисциплини, утвърдени в учебния план на 
специалността. 
 

 
ІI КУРС  

 
№ СИД СЕМЕСТЪР 

1. Приложна математика І-ІХ 
2. Имунология и Биотехнология І-ІХ 
3. Състав и безопасност на храни І-ІХ 
4. Околна среда и здраве І-ІХ 
5. Функционални храни и нутрацевтици І-ІХ 
6. Фитофармакология І-ІХ 
7. Високоефективна течна хроматография за анализ на 

фармакологично активни вещества 
І-ІХ 

8. Технология на лечебно-козметичните препарати І-ІХ 
9. Наркомании І-ІХ 
10. Български език - предклинична терминология ІІ 
11. Български език - медицинска комуникация ІV 
12. Клинична хомеопатия І-ІХ 
13. Патофизиология на някои социално значими заболявания І-ІХ 
14. Молекулярна фармакология І-ІХ 
15. Омиковите науки във фармацията І-ІХ 
16. Отровни растения и животни І-ІХ 
17. Фармацевтичен маркетинг І-ІХ 
18. Дерматофармакология и козметология V-IX 
19. Химия на антибиотиците V-IX 
20. Медицина на бедствените ситуации ( за магистър-

фармацевти) 
IV, VI, VIII 

21. Биологична роля, механизъм на действие и 
фармакологично приложение на макроелементи и техните 
соли 

III-IX 

22. Организационна култура и мениджмънт на организацията 
във фармацевтичния сектор 

 

 Факултативни учебни дисциплини - 
1. Чужд език І-V 
2. Физкултура І-V 
3. Биоразнообразие и ресурси от лечебните растения І-V 

 
 



ВАЖНО: 
ПРАВИЛНИК ЗА УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ В МУ – ВАРНА 

 
Чл.42(2) (Изм. и доп. – 18.04.2016 г.) Всеки студент е задължен да завърши две 
избираеми дисциплини по време на целия курс на семестриално обучение. Студентите, 
обучавани в англоезични програми, са задължени да завършат поне една избираема 
дисциплина по време на целия курс на семестриално обучение освен изучаваните 
дисциплини по български език и терминология и комуникация в медицинската 
практика. Освен този задължителен избор студентите могат да изберат и завършат 
допълнително избираеми или факултативни дисциплини, утвърдени в учебния план на 
специалността. 
 

 
ІІI КУРС  

 
№ СИД СЕМЕСТЪР 

1. Приложна математика І-ІХ 
2. Имунология и Биотехнология І-ІХ 
3. Състав и безопасност на храни І-ІХ 
4. Околна среда и здраве І-ІХ 
5. Функционални храни и нутрацевтици І-ІХ 
6. Фитофармакология І-ІХ 
7. Високоефективна течна хроматография за анализ на 

фармакологично активни вещества 
І-ІХ 

8. Технология на лечебно-козметичните препарати І-ІХ 
9. Наркомании І-ІХ 
10. Български език - предклинична терминология ІІ 
11. Български език - медицинска комуникация ІV 
12. Клинична хомеопатия І-ІХ 
13. Патофизиология на някои социално значими заболявания І-ІХ 
14. Молекулярна фармакология І-ІХ 
15. Омиковите науки във фармацията І-ІХ 
16. Отровни растения и животни І-ІХ 
17. Фармацевтичен маркетинг І-ІХ 
18. Дерматофармакология и козметология V-IX 
19. Химия на антибиотиците V-IX 
20. Медицина на бедствените ситуации ( за магистър-

фармацевти) 
IV, VI, VIII 

21. Биологична роля, механизъм на действие и 
фармакологично приложение на макроелементи и техните 
соли 

III-IX 

 Факултативни учебни дисциплини - 
1. Чужд език І-V 
2. Физкултура І-V 
3. Биоразнообразие и ресурси от лечебните растения І-V 

 
 

 
 



ВАЖНО: 
 

ПРАВИЛНИК ЗА УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ В МУ – ВАРНА 
 

 
Чл.42(2) (Изм. и доп. – 18.04.2016 г.) Всеки студент е задължен да завърши две 
избираеми дисциплини по време на целия курс на семестриално обучение. Студентите, 
обучавани в англоезични програми, са задължени да завършат поне една избираема 
дисциплина по време на целия курс на семестриално обучение освен изучаваните 
дисциплини по български език и терминология и комуникация в медицинската 
практика. Освен този задължителен избор студентите могат да изберат и завършат 
допълнително избираеми или факултативни дисциплини, утвърдени в учебния план на 
специалността. 
 

ІV КУРС  
 

№ СИД СЕМЕСТЪР 
1. Приложна математика І-ІХ 
2. Имунобиология и биотехнология І-ІХ 
3. Състав и безопасност на храни І-ІХ 
4. Околна среда и здраве І-ІХ 
5. Функционални храни и нутрацевтици І-ІХ 
6. Фитофармакология І-ІХ 
7. Високоефективна течна хроматография за анализ на 

фармакологично-активни вещества 
І-ІХ 

8. Технология на лечебно-козметичните препарати І-ІХ 
9. Наркомании І-ІХ 
10. Български език - предклинична терминология ІІ 
11. Български език - медицинска комуникация ІV 
12. Клинична хомеопатия І-ІХ 
13. Патофизиология на някои социално значими заболявания І-ІХ 
14. Молекулярна фармакология І-ІХ 
15. Омиковите науки във фармацията І-ІХ 
16. Отровни растения и животни І-ІХ 
17. Фармацевтичен маркетинг І-ІХ 
18. Дерматофармакология и козметология V-IX 
19. Химия на антибиотиците V-IX 
20. Медицина на бедствените ситуации ( за магистър-

фармацевти) 
IV, VI, VIII 

21. Биологична роля, механизъм на действие и фармакологично 
приложение на макроелементи и техните соли 

III-IX 

 Факултативни учебни дисциплини - 
1. Чужд език І-V 
2. Физкултура І-V 
3. Биоразнообразие и ресурси от лечебните растения І-V 

 



 
ВАЖНО: 

ПРАВИЛНИКА ЗА УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ В МУ – ВАРНА 
 

Чл.42(2) (Изм. и доп. – 18.04.2016 г.) Всеки студент е задължен да завърши две 
избираеми дисциплини по време на целия курс на семестриално обучение. Студентите, 
обучавани в англоезични програми, са задължени да завършат поне една избираема 
дисциплина по време на целия курс на семестриално обучение освен изучаваните 
дисциплини по български език и терминология и комуникация в медицинската 
практика. Освен този задължителен избор студентите могат да изберат и завършат 
допълнително избираеми или факултативни дисциплини, утвърдени в учебния план на 
специалността. 
 
 

V КУРС  
 

№ СИД СЕМЕСТЪР 
1. Приложна математика І-ІХ 
2. Имунобиология и биотехнология І-ІХ 
3. Състав и безопасност на храни І-ІХ 
4. Околна среда и здраве І-ІХ 
5. Функционални храни и нутрацевтици І-ІХ 
6. Фитофармакология І-ІХ 
7. Високоефективна течна хроматография за анализ на 

фармакологично-активни вещества 
І-ІХ 

8. Технология на лечебно-козметичните препарати І-ІХ 
9. Наркомании І-ІХ 
10. Български език - предклинична терминология ІІ 
11. Български език - медицинска комуникация ІV 
12. Клинична хомеопатия І-ІХ 
13. Патофизиология на някои социално значими заболявания І-ІХ 
14. Молекулярна фармакология І-ІХ 
15. Омиковите науки във фармацията І-ІХ 
16. Отровни растения и животни І-ІХ 
17. Фармацевтичен маркетинг І-ІХ 
18. Дерматофармакология и козметология V-IX 
19. Химия на антибиотиците V-IX 
20. Медицина на бедствените ситуации ( за магистър-

фармацевти) 
IV, VI, VIII 

21. Биологична роля, механизъм на действие и фармакологично 
приложение на макроелементи и техните соли 

III-IX 

 Факултативни учебни дисциплини  
1. Чужд език І-V 
2. Физкултура І-V 
3. Биоразнообразие и ресурси от лечебните растения І-V 

 



 
ВАЖНО: 

ПРАВИЛНИК ЗА УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ В МУ – ВАРНА 
 

Чл.42(2) (Изм. и доп. – 18.04.2016 г.) Всеки студент е задължен да завърши две 
избираеми дисциплини по време на целия курс на семестриално обучение. Студентите, 
обучавани в англоезични програми, са задължени да завършат поне една избираема 
дисциплина по време на целия курс на семестриално обучение освен изучаваните 
дисциплини по български език и терминология и комуникация в медицинската 
практика. Освен този задължителен избор студентите могат да изберат и завършат 
допълнително избираеми или факултативни дисциплини, утвърдени в учебния план на 
специалността. 
 
 


