Магистърски курс „Лозарство с основи на винарството”
Професионална квалификация: Агроном
Форми на обучение: Редовно и Задочно
Анотация
Магистърският курс по „Лозарство и винарство” дава възможност на студентите да усвоят съвременни методи
и средства за управление на продуктивността и качеството в лозарството и винарството на основата на
задълбочени агротехнически, агроекологични, растителнозащитни, селекционни и икономически познания.
Курсът дава възможност за усвояване и на допълнителни знания по избираемите дисциплини с цел получаване
и използване на качествена суровина, която да се подготви за преработка и съхранение с методите
агрохранителните технологии и биотехнологии.
Задълбочените познания по генетични ресурси, биотехнологични и технологични методи на производство на
лозов посадъчен материал и продукти от винарската промишленост ще дадат възможност на специалистите
успешно да планират, управляват и реализират икономически ефективно и екологосъобразно производство на
посадъчен материал, на десертно, безсеменно и винено грозде, на преработка на гроздовата продукция във
вино, концентрати, сокове, стафиди и др.

Изучавани дисциплини според завършената област на висше образование
Дисциплини

СПН/ДПН/
COBO

Основни дисциплини
Екологични аспекти и възможности за управление на добивите от лозата
Съвременни технологии в лозарството
Преработка на гроздовата продукция в алкохолни продукти
Съхранение на десертното грозде и преработка на гроздовата продукция в безалкохолни
напитки и други хранителни продукти
Съвременни технологии за производство на лозов посадъчен материал
Генетика и селекция на лозата
Растителна защита
Информационни системи и комуникации в лозарството










Избираеми дисциплини
Маркетинг и мениджмънт в лозарството
Международна търговия и пазари на грозде и вино
Чуждоезиково обучение
Аграрен туризъм






Форма на дипломиране: Писмен държавен изпит или Защита на магистърска теза
Възможности за реализация:
- експерти в държавни, обществени и частни фирми с научна, производствена, консултанска, развойна,
преработвателна и търговска дейност в областта на производството и реализация на продукцията в
лозарството и винарството.
- да заемат ръководни длъжности в държавни, обществени и фирмени организации.
- да продължат обучението си в ОНС „Доктор”.
Водеща катедра: „Лозарство”, тел.: 032/654 276

