МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ПРОЕКТ „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ – ФАЗА 2“

За включване в практическо обучение (практика) в реална работна среда, могат да
кандидатстват студенти, включени в Регистъра на всички действащи и прекъснали
студенти и докторанти, поддържан от Министерството на образованието и науката
(МОН), които се обучават във висшите училища-партньори по проекта.
Списъкът с висшите училища, които са партньори по проект „Студентски практики
– фаза 2“ е наличен на адрес: https://praktiki.mon.bg/pages/vu. Един студент може да бъде
включен в практическо обучение, финансирано по Оперативна програма „Наука и
образование за интелигентен растеж“ (ОПНОИР), в т.ч. и по настоящия проект,
един път в рамките на своето обучение за придобиване на всяка една от
образователно-квалификационните степени по съответната специалност.
Студентите, които се обучават по специалности, за които се предвижда
обучение само в образователно - квалификационна степен „магистър“, се допуска
да бъдат включени в до две практически обучения, финансирани по ОПНОИР, в т.
ч. и по настоящия проект, за целия период на обучението си.
Списъкът със специалностите, за които се предвижда обучение само за
придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър“ (след завършено
средно образование) е приложен по-долу:

(актуален към 08.01.2021 г.)
№
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Специалност
Архитектура
Архитектура (на англ. език)
Балканистика
Ветеринарна медицина
Водоснабдяване и канализация
Геодезия
Геодезия (за нуждите на Министерство на отбраната)
Дентална медицина
Дирижиране
Дирижиране на народни състави
Електроинженерство (на френски език)
Електрообзавеждане на кораба
Композиция
Корабоводене
Ландшафтна архитектура
Ландшафтна архитектура и ландшафтно планиране
Маркшайдерство и геодезия-РП
Медицина
Медицина (на английски език)
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№
Специалност
20 Музикознание
21 Оперно-симфонично дирижиране
22 Право
23 Право (10 семестъра)
24 Реставрация
25 Славистика
26 Славянска филология
27 Строителни конструкции
28 Строителство на сгради и съоръжения
29 Строителство на сгради и съоръжения - англоезично
30 Строителство на сгради и съоръжения - СК – задочно
31 Строителство на сгради и съоръжения - СК – редовно
32 Строителство на сгради и съоръжения – ТУС – задочно
33 Теория на музиката
34 Технология на ферментационните продукти (с изучаване на френски език)
35 Транспортно строителство
36 Транспортно строителство – на немски език
37 Фармация
38 Фармация (на английски език)
39 Хидромелиоративно строителство
40 Хидростроителство
41 Хидротехническо строителство
42 Химично и биохимично инженерство (с преподаване на френски език)
43 Хорово дирижиране
Забележка* Специалностите са посочени по начин, по който са подадени в Регистъра
на всички действащи и прекъснали студенти и докторанти.
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