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Редовна и дистанционна форма на обучение -  I курс двусеместриално обучение и 
II курс четирисеместриално обучение 

 
 

• Зимен семестър 12 седмици от 03.10.2022 г. до 23.12.2022 г. 

• Изпитна сесия   3 седмици от 30.01.2023 г. до 17.02.2023 г. 

• Поправителна сесия   1 седмица от 20.02.2023 г. до 24.02.2023 г. 

• Ваканция   2 седмици  от 27.02.2023 г. до 10.03.2023 г. 
. 
• Летен семестър   6 седмици от 13.03.2023 г. до 21.04.2023 г. 

• Изпитна сесия   2 седмици от 24.04.2023 г. до 05.05.2023 г. 

• Поправителна и ликвидац. сесия   1 седмица от 08.05.2023 г. до 12.05.2023 г. 

• Преддипломна практика     от 15.05.2023 г. до 25.05.2023 г. 

• Получаване на задание за ДР  от 26.05.2023 г. 

• Разработване на ДР  до 21.07.2023 г. 

• Рецензиране и защита на ДР    до 28.07.2023 г. 

• Втора сесия за защита на ДР до 29.09.2023 г. 

• Държавен изпит   до 28.07.2023 г. 

• Втора сесия за държавен изпит до 29.09.2023 г. 

 
 
 

Редовна и дистанционна форма на обучение -  I курс три-, четири- и 
петсеместриално обучение и II курс петсеместриално обучение 

 
• Зимен семестър 12 седмици от 03.10.2022 г. до 23.12.2022 г. 

• Изпитна сесия   3 седмици от 30.01.2023 г. до 17.02.2023 г. 

• Поправителна сесия   1 седмица от 20.02.2023 г. до 24.02.2023 г. 

• Ваканция   2 седмици  от 27.02.2023 г. до 10.03.2023 г. 
 

• Летен семестър 13 седмици от 13.03.2023 г. до 09.06. 2023 г. 

• Изпитна сесия   3 седмици от 12.06.2023 г. до 30.06.2023 г. 

• Поправителна  и ликвидац. сесия   1 седмица от 03.07.2023 г. до 07.07.2023 г. 

• Ваканция 10 седмици  от 10.07.2023 г. до 15.09.2023 г. 



Редовна и дистанционна форма на обучение -  II курс трисеместриално обучение 
 

• Зимен семестър   6 седмици от 03.10.2022 г. до 11.11.2022 г. 

• Изпитна сесия   2 седмици от 14.11.2022 г. до 25.11.2022 г. 

• Поправителна и ликвидац. сесия   1 седмица от 28.11.2022 г. до 02.12.2022 г. 

• Преддипломна практика     от 05.12.2022 г. до 14.12.2022 г. 

• Получаване на задание за ДР  от 15.12.2022 г. 

• Разработване на ДР  до 17.02.2023 г. 

• Рецензиране и защита на ДР    до 03.03.2023 г. 

• Втора сесия за защита на ДР до 28.07.2023 г. 

• Държавен изпит   до 03.03.2023 г. 

• Втора сесия за държавен изпит до 28.07.2023 г. 
 

 
Задочна форма на обучение - I курс двусеместриално обучение и  II курс 

четирисеместриално обучение 
 

• Зимен семестър 15 дни в периода от 03.10.2022 г. до 11.11.2022 г.  

• Изпитна сесия от 20 до 30 число на м. XI 

 от 10 до 20 число на м. II  

• Поправителна сесия                              1 седмица от 21.02.2023 г. до 24.02.2023 г. 

• Летен семестър 15 дни в периода от 13.03.2023 г. до 21.04.2023 г.  

• Изпитна сесия                                        2 седмици  от 24.04.2023 г. до 05.05.2023 г. 

• Поправителна и ликвидац. сесия      1 седмица от 08.05.2023 г. до 12.05.2023 г. 

• Преддипломна практика     от 15.05.2023 г. до 25.05.2023 г. 

• Получаване на задание за ДР  от 26.05.2023 г. 

• Разработване на ДР  до 21.07.2023 г. 

• Рецензиране и защита на ДР    до 28.07.2023 г. 

• Втора сесия за защита на ДР до 29.09.2023 г. 

• Държавен изпит   до 28.07.2023 г. 

• Втора сесия за държавен изпит до 29.09.2023 г. 
 

 
Задочна форма на обучение -  I курс три-, четири- и петсеместриално обучение и II 

курс петсеместриално обучение 
 

• Зимен семестър 15 дни в периода от 03.10.2022 г. до 11.11.2022 г.  

• Изпитна сесия от 20 до 30 число на м. XI 

 от 10 до 20 число на м. II  

• Поправителна сесия                              1 седмица от 21.02.2023 г. до 24.02.2023 г. 

• Летен семестър 15 дни в периода от 13.03.2023 г. до 21.04.2023 г.  

• Изпитна сесия от 20 до 30 число  на м. V 

 от 10 до 16 число на м. VI 

• Поправителна и  ликвидац. сесия      1 седмица от 19.06.2023 г. до 23.06.2023 г. 



Задочна форма на обучение -  II курс трисеместриално обучение 
 

• Зимен семестър   15 дни в периода от 03.10.2022 г. до 11.11.2022 г. 

• Изпитна сесия   2 седмици от 14.11.2022 г. до 25.11.2022 г. 

• Поправителна и ликвидац. сесия   1 седмица от 28.11.2022 г. до 02.12.2022 г. 

• Преддипломна практика     от 05.12.2022 г. до 14.12.2022 г. 

• Получаване на задание за ДР  от 15.12.2022 г. 

• Разработване на ДР  до 17.02.2023 г. 

• Рецензиране и защита на ДР    до 03.03.2023 г. 

• Втора сесия за защита на ДР до 28.07.2023 г. 

• Държавен изпит   до 03.03.2023 г. 

• Втора сесия за държавен изпит до 28.07.2023 г. 
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