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ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ 

 

 
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 

Специалности: ОКС „Бакалавър“ – Българска филология (редовно и задочно обучение); 

ОКС „Магистър“ (след средно образование) – Славистика 

 

ДАТИ: 
07.07.2022 г. (четвъртък) от 9.00 ч. – писмен изпит 

08.07.2022 г. (петък) от 9.00 ч. – защити на дипломни работи  

30.09.2022 г. (петък) от 9.00 ч. – писмен изпит 

01.10.2022 г. (събота) от 9.00 ч. – защити на дипломни работи 

 

 
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 

Специалности: ОКС „Бакалавър“ – Български език и руски език (редовно и задочно 

обучение), Български език и английски език, Български език и френски език, Български 

език и немски език, Български език и история (редовно и задочно обучение), Български 

език и испански език, Български език и новогръцки език, Български език и турски език, 

Български език и италиански език, Български език и китайски език, Български език и 

корейски език, Български език и гражданско образование 

 

ДАТИ: 

07.07.2022 г. (четвъртък) от 9.00 ч. – писмен изпит 

08.07.2022 г. (петък) от 9.00 ч. – защити на дипломни работи  

30.09.2022 г. (петък) от 9.00 ч. – писмен изпит 

01.10.2022 г. (събота) от 9.00 ч. – защити на дипломни работи 

 

 
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА (ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ) 

 

ДАТИ: 

08.07.2022 г. (петък) от 9.00 ч.  

01.10.2022 г. (събота) от 9.00 ч. 

 

 
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 
Специалности: ОКС „Бакалавър“ – Английска филология, Български език и английски език, 

Гражданско образование, философия и чужд език, История и чужд език, Английски език 

и културно наследство 

 

ДАТИ: 
10.07.2022 г. (неделя) от 9.00 ч. – писмен 

изпит 

28.09.2022 г. (сряда) от 9.00 ч. – писмен изпит 
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АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 

Специалности: ОКС „Бакалавър“ – Приложна лингвистика (с първи чужд език 

английски), Лингвистика с ИТ, Лингвистика с маркетинг, Лингвистика с бизнес 

администрация, Приложна лингвистика (с втори чужд език английски), Биология и 

английски език, Химия и английски език 

 

ДАТИ: 
10.07.2022 г. (неделя) от 9.00 ч. – писмен 

изпит  

28.09.2022 г. (сряда) от 9.00 ч. – писмен изпит 

 

 
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 
Защити на дипломни работи 

 

ДАТИ: 

10.07.2022 г. (неделя) от 14.30 ч. 

28.09.2022 г. (сряда) от 14.30 ч. 

 

 
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА (МАГИСТРИ) 
Специалности: ОКС „Магистър“ – Лингвистика и превод, Превод и бизнес комуникация, 

Language and Linguistics, Английски език и управление в бизнеса 

 

ДАТИ: 

10.07.2022 г. (неделя) от 9.00 ч. – писмен изпит 

10.07.2022 г. (неделя) от 14.30 ч. – защити на дипломни работи  

29.10.2022 г. (събота) от 9.00 ч. – писмен изпит  

29.10.2022 г. (събота) от 14.30 ч. – защити на дипломни работи  

 

 
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА (МАГИСТРИ) 
Специалности: ОКС „Магистър“ – Английски език и методика (неспециалисти), 

Английски език и методика (специалисти), Английски език и методика за РЧЕО и 

Английски език и методика за предучилищен и начален училищен етап 

 

ДАТИ: 

10.07.2022 г. (неделя) от 9.00 ч. – писмен изпит 

10.07.2022 г. (неделя) от 14.30 ч. – защити на дипломни работи  

29.10.2022 г. (събота) от 9.00 ч. – писмен изпит  

29.10.2022 г. (събота) от 14:30 ч. – защити на дипломни работи  

 

 
ИНТЕГРИРАН ПРАКТИКО-ПРИЛОЖЕН ИЗПИТ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 

(МАГИСТРИ) 

Специалности: ОКС „Магистър“ – Английски език и методика (неспециалисти), 

Английски език и методика (специалисти), и Английски език и методика за 

предучилищен и начален училищен етап 

 

ДАТА: 30.10.2022 г. (неделя) от 9.00 ч. 
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ФРЕНСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 

Специалности: ОКС „Бакалавър“ – Приложна лингвистика с френски като първи 

чужд език, Френска филология, Лингвистика с информационни технологии с френски 

като втори чужд език, Лингвистика с маркетинг с френски като втори чужд език, 

Лингвистика с бизнес администрация, Приложна лингвистика с френски като втори 

чужд език, Български език и френски език; 

ОКС „Магистър“ – Теория и практика на чуждоезиковото обучение – за специалисти 

– френски език, Теория и практика на чуждоезиковото обучение – за неспециалисти – 

френски език, Учител по френски език – за неспециалисти, Приложна лингвистика с 

бизнес администрация (френски език) 

 

ДАТИ: 

18.07.2022 г.  (понеделник) от 9.00 ч. – писмен изпит  

29.09.2022 г. (четвъртък) от 9.00 ч. – писмен изпит 

 

 

ИНТЕГРИРАН ПРАКТИКО-ПРИЛОЖЕН ИЗПИТ  

Специалност: ОКС „Магистър“ – Теория и практика на чуждоезиковото обучение 

 

ДАТИ:  

18.07.2022 г. (понеделник) от 13.30 ч. 

29.09.2022 г. (четвъртък) от 13.30 ч. 

 

КОМИСИЯ: 

Председател: Доц. д-р Златороса Найденова Неделчева-Белафанте 

Членове: 1. Доц. д-р Хачик Дикран Хачикян 

                        2. Гл. ас. д-р Станислава Петкова Илиева 

3. Силвия Романова Банялиева (ФЕГ „А. дьо Сент-Екзюпери“) 

4. Надежда Тодорова Фердинандова (ПГСАГ „Арх. Камен Петков“) 

 

 
ИСПАНСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 

Специалности: ОКС „Бакалавър“ – Български език и испански език, Приложна 

лингвистика с испански език като първи чужд език, Приложна лингвистика с испански 

език като втори чужд език, Лингвистика с информационни технологии с испански език 

като втори чужд език, Лингвистика с маркетинг с испански език като втори чужд език, 

Лингвистика с бизнес администрация с испански език като втори чужд език, История и 

чужд език (испански език); 

ОКС „Магистър“ – Приложна лингвистика с испански език, Теория и практика на 

чуждоезиковото обучение – за специалисти – с испански език, Учител по испански език 

– за неспециалисти 

 

ДАТИ: 

09.07.2022 г. (събота) от 9:00 ч. – писмен изпит  

27.09.2022 г. (вторник) от 9:00 ч. – писмен изпит  

 

 

 

ИНТЕГРИРАН ПРАКТИКО-ПРИЛОЖЕН ИЗПИТ  

Специалност: ОКС „Магистър“ – Теория и практика на чуждоезиковото обучение 
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ДАТИ: 

09.07.2022 г. (събота) от 13.30 ч. 

27.09.2022 г. (вторник) от 13.30 ч. 

 

 
НЕМСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 

Специалности: ОКС „Бакалавър“ – Български език и немски език, Приложна 

лингвистика с немски като първи чужд език; Приложна лингвистика с немски като 

втори чужд език, Лингвистика с информационни технологии с немски като втори чужд 

език, Лингвистика с маркетинг с немски като втори чужд език и Лингвистика с 

бизнес администрация с немски като втори чужд език; 

ОКС „Магистър“ – Теория и практика на чуждоезиковото обучение за специалисти – 

немски език, Теория и практика на чуждоезиковото обучение за неспециалисти – немски 

език, Учител по немски език – за неспециалисти 

 

ДАТИ: 
15.07.2022 г.  (петък) от 9.00 ч. – писмен изпит 

15.07.2022 г.  (петък) от 10.00 ч. – защити на дипломни работи 

24.09.2022 г. (събота) от 9.00 ч. – писмен изпит 

24.09.2022 г. (събота) от 10.00 ч. – защити на дипломни работи 

 

ИНТЕГРИРАН ПРАКТИКО-ПРИЛОЖЕН ИЗПИТ  

Специалност: ОКС „Магистър“ – Теория и практика на чуждоезиковото обучение 

 

ДАТИ:  

15.07.2022 г. (петък) от 13.30 ч. 

24.09.2022 г. (събота) от 13.30 ч. 

 

 
ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 

Специалности: ОКС „Бакалавър“ – Български език и италиански език, Приложна 

лингвистика с италиански като втори чужд език, Лингвистика с бизнес 

администрация; 

ОКС „Магистър“ – Теория и практика на чуждоезиковото обучение – за специалисти, 

Теория и практика на чуждоезиковото обучение за неспециалисти,  

 

ДАТИ: 
12.07.2022 г.  (вторник) от 9.00 ч. – писмен изпит   

27.09.2022 г. (вторник) от 9.00 ч. – писмен изпит   

 

ИНТЕГРИРАН ПРАКТИКО-ПРИЛОЖЕН ИЗПИТ  
Специалност: ОКС „Магистър“ – Теория и практика на чуждоезиковото обучение 

 

 

ДАТИ:  

12.07.2022 г. (вторник) от 13.30 ч. 

27.09.2022 г. (вторник) от 13.30 ч. 
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РУСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 

Специалности: ОКС „Бакалавър“ – Руска филология (редовно и задочно), Български 

език руски език (редовно и задочно), Приложна лингвистика с втори чужд език руски, 

Лингвистика с маркетинг с втори чужд език руски, Лингвистика с бизнес 

администрация с втори чужд език руски, Лингвистика с информационни технологии с 

втори чужд език руски;  

ОКС „Магистър“ – Теория и практика на чуждоезиковото обучение – руски език (за 

неспециалисти), Теория и практика на чуждоезиковото обучение – руски език (за 

специалисти), Приложна лингвистика с информационни технологии – руски език (за 

неспециалисти), Приложна лингвистика с информационни технологии – руски език (за 

специалисти). 

 

ДАТИ: 

13.07.2022 г. (сряда) от 9.00 ч. – писмен изпит 

26.09.2022 г. (понеделник) от 9.00 ч. – писмен изпит 

 

 
КИТАЙСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 
Специалности: ОКС „Бакалавър“ – Български език и китайски език, Приложна 

лингвистика с китайски език (ПЛ с АЕКЕ и ПЛ с НЕКЕ) 

 

ДАТИ: 

13.07.2022 г. (сряда) от 10.00 ч. – писмен изпит 

26.09.2022 г. (понеделник) от 10.00 ч. – писмен изпит 

 

 
КОРЕЙСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 

Специалности: ОКС „Бакалавър“ – Български език и корейски език, Приложна 

лингвистика с корейски като втори чужд език 

ДАТИ: 

13.07.2022 г. (сряда) от 10.30 ч. – писмен изпит 

26.09.2022 г. (понеделник) от 10.30 ч. – писмен изпит 

 

 
НОВОГРЪЦКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 
Специалности: ОКС „Бакалавър“ – Български език и новогръцки език, Приложна 

лингвистика с новогръцки език (ПЛ с НЕ и НгрЕ, ПЛ с АЕ и НгрЕ и ПЛ с ФЕ и НгрЕ); 

ОКС „Магистър“ (след средно образование) – Балканистика 

 

ДАТИ: 
06.07.2022 г. (сряда) от 9.00 ч. – писмен изпит 

27.09.2022 г. (вторник) от 9.00 ч. – писмен изпит 

 

 
ТУРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 
Специалности: ОКС „Бакалавър“ – Български език и турски език, Приложна 

лингвистика с турски език (ПЛ с АЕТЕ), Лингвистика с бизнес администрация (АЕТЕ) 
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ДАТИ: 
06.07.2022 г. (сряда) от 9.00 ч. – писмен изпит 

27.09.2022 г. (вторник) от 9.00 ч. – писмен изпит 

 

 
СЛАВЯНСКИ ЕЗИЦИ И ЛИТЕРАТУРИ 
Специалност: ОКС „Магистър“ (след средно образование) – Славистика (Славянска 

филология) 

 

ЧЕШКИ ЕЗИК – език А и език Б 

ДАТИ: 

09.07.2022 г. (събота) от 9.00 ч. – ЕЗИК А  

12.07.2022 г. (вторник) от 9.00 ч. – ЕЗИК Б 

26.09.2022 г. (понеделник) от 9.00 ч. – ЕЗИК А 

29.09.2022 г. (четвъртък) от 9.00 ч. – ЕЗИК Б 

 

ПОЛСКИ ЕЗИК 

ДАТИ: 

09.07.2022 г. (събота) от 9.00 ч. – ЕЗИК А 

12.07.2022 г. (вторник) от 9.00 ч. – ЕЗИК Б 

26.09.2022 г. (понеделник) от 9.00 ч. – ЕЗИК А 

29.09.2022 г. (четвъртък) от 9.00 ч. – ЕЗИК Б 

 

СРЪБСКИ И ХЪРВАТСКИ ЕЗИК – език А и език Б 

ДАТИ: 

09.07.2022 г. (събота) от 9.00 ч. – ЕЗИК А 

12.07.2022 г. (вторник) от 9.00 ч. – ЕЗИК Б 

26.09.2022 г. (понеделник) от 9.00 ч. – ЕЗИК А 

29.09.2022 г. (четвъртък) от 9.00 ч. – ЕЗИК Б  

 

ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ (Литературознание) 
Специалност: ОКС „Магистър“ (след средно образование) – Славистика, Балканистика 

ДАТИ: 

08.07.2022 г. (петък) от 9.00 ч. 

01.10.2022 г. (събота) от 13.00 ч. 

 
МП АКТУАЛНА БЪЛГАРИСТИКА (Лингвистичен профил) 

 

ДАТИ: 
30.09.2022 г. (петък) от 9.00 ч. – писмен изпит 

30.09.2022 г. (петък) от 9.30 ч. – защити на дипломни работи 

25.11.2022 г. (петък) от 9.00 ч. – писмен изпит 

25.11.2022 г. (петък) от 9.30 ч. – защити на дипломни работи 

 

МП АКТУАЛНА БЪЛГАРИСТИКА (Литературоведски профил) 

 

ДАТИ: 
30.09.2022 г. (петък) от 9.00 ч. – писмен изпит 

30.09.2022 г. (петък) от 9.30 ч. – защити на дипломни работи  

28.10.2022 г. (петък) от 9.00 ч. – писмен изпит 

28.10.2022 г. (петък) от 9.30 ч. – защити на дипломни работи 
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МП МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И 

ЛИТЕРАТУРА В СРЕДНОТО УЧИЛИЩЕ (неспециалисти) 

МП ОБРАЗОВАНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА В СРЕДНОТО 

УЧИЛИЩЕ 

МП СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И 

ЛИТЕРАТУРА (5 – 12. клас) 

 

ДАТА: 

01.07.2022 г. (петък) от 9.30 ч. – защити на дипломни работи  

 

Забележка: Датата е само за студенти, които са завършили в предходни години по стария 

учебен план. 

 

ДАТИ: 

14.10.2022 г. (петък) от 9.00 ч. – писмен изпит 

14.10.2022 г. (петък) от 9.30 ч. – защити на дипломни работи 

 

 

ИНТЕГРИРАН ПРАКТИКО-ПРИЛОЖЕН ИЗПИТ 

 

ДАТА:  
14.10.2022 г. (петък) от 14.00 ч. 

 

 
МП ПРЕВОД ЗА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИНСТИТУЦИИ 

МП ПРЕВОД И ИНТЕРКУЛТУРНА КОМУНИКАЦИЯ С ЕДИН ЧУЖД ЕЗИК 

МП ПРЕВОД И ИНТЕРКУЛТУРНА КОМУНИКАЦИЯ С ДВА ЧУЖДИ ЕЗИКА 

 

ДАТИ: 

11.07.2022 г. (понеделник) от 11.00 ч. – защити на дипломни работи 

18.11.2022 г. (петък) от 11.00 ч. – защити на дипломни работи 

 

 
МП ЕЗИКОВО ОСИГУРЯВАНЕ И КУЛТУРНИ ДЕЙНОСТИ В ТУРИЗМА 

 

ДАТИ: 
14.07.2022 г. (четвъртък) от 10.00 ч. – писмен изпит 

14.07.2022 г. (четвъртък) от 10.30 ч. – защити на дипломни работи 

27.09.2022 г. (вторник) от 10.00 ч. – писмен изпит 

27.09.2022 г. (вторник) от 10.30 ч. – защити на дипломни работи 

 

 
МП КУЛТУРНОИСТОРИЧЕСКА СЛАВИСТИКА 

 

ДАТИ: 
08.07.2022 г. (петък) от 13.00 ч. – защити на дипломни работи 

05.11.2022 г. (събота) от 9.00 ч. – защити на дипломни работи 

 
 


