Област на висшето образование
Аграрни науки и ветеринарна медицина
Професионално направление „Животновъдство”
Магистърски курс „Селекция и репродукция на животните”
Професионална квалификация: Зооинженер
Форми на обучение: Редовно и Задочно
Анотация
Селекцията и репродукцията са основни дейности в животновъдството. Не е възможна не само ефективност на
производството, но и каквато и да е дейност без подходящите, за производствената технология, животнитни и
без тяхното възпроизводство. Селекцията е изкуството на зоотехниката и целта на магистърския курс е чрез
задълбочаване на знанията в областта на генетиката, селекцията и репродукцията да подготви специалисти с
широк мироглед и висока пластичност способни да намерят най- добрите решения при управление на живата
материя така, че да бъдат задоволени максимално потребностите на човека, с минимални вреди за животните.
Това е особено актуално сега, когато възприятията за чавешката дейност, за използваните технологии на
производство, за моралните аспекти на стопанската дейност са изключително разннообразни.

Изучавани дисциплини според завършената област на висше образование
Дисциплини

ОКС бакалавър
СПН/ДПН/СОВО ДПН/ДОВО

Основни дисциплини
Организация и управление на селекцията и репродукцията
Приложна математика
Моделиране на генетичните процеси в популацията
Методи и модели за анализ на генетичната информация
Приложение на съвременните биотехнологии при развъждането на животните
Моделиране на селекционния процес
Планиране на селекцията - селекционни програми
Съхранение и устойчиво използване на генетичните ресурси
Физиология на репродукцията
Технология на изкуственото осеменяване
Ембриотрансфер
Хигиена на репродукцията
Патология на репродукцията
Компютърни технологии в развъждането и репродукцията
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Избираеми дисциплини
Генетични ресурси и особености на селекцията в говедовъдството и
биволовъдството
Генетични ресурси и особености на селекцията в овцевъдството и козевъдството
Генетични ресурси и особености на селекцията в коневъдството
Генетични ресурси и особености на селекцията в свиневъдството
Генетични ресурси и особености на селекцията в птицевъдството
Генетични ресурси и особености на селекцията в рибовъдството
Генетични ресурси и особености на селекцията в пчеларството
Генетични ресурси и особености на селекцията в бубарството
Генетични ресурси и особености на селекцията при кучета и котки
Хранене на разплодни животни
Репродукция на говеда и биволи
Репродукция на овце и кози
Репродукция на свине
Репродукция на коне
Репродукция на птици
Репродукция на кучета и котки
Репродукция при рибите
Репродукция на пчели и буби

Репродукция при човека

**

**

* - избираеми дисциплини първи семестър
** - избираеми дисциплини втори семестър
Форма на дипломиране: Писмен държавен изпит или Защита на магистърска теза
Възможности за реализация:
Магистрите по селекция и репродукция са с конкретна подготовка за специализираните органи и
администрации - Развъдните асоциации, Изпълнителната агенция по селекция и репродукция, Станциите и
центровете по изкуствено осеменяване и трансплантация на ембриони, но са незаменими и за Научни
институти, лаборатории, Ведомства, Учреждения, свързани с животновъдство въобще.
Водеща катедра: „Животновъдни науки”, тел.: 032/654 352

