
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“
ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ПРЕЗ 2020

Великотърновският  университет  „Св.  св.  Кирил  и  Методий“  съобщава,  че  от  2 декември  2020 г.  предлага  на  своите  кандидат-студенти  следните

възможности:

1. Избор на специалност и форма на обучение (редовна, задочна) и записване в първи курс за учебната 2020-2021 г.

Могат да се възползват всички кандидати,  които имат диплома за средно образование,  издадена от 2008 г.  насам,  или които са положили успешно

кандидатстудентски изпит през 2020 г., валиден за специалността и отговарят на условията за прием.

Кандидатите могат да се запишат в Кандидатстудентското бюро в ректората на университета.

2. Запазване на място в една специалност с гаранции от университета за по-късно записване.

Запазването  на  място  в  една  любима  специалност  става  с  подаване  на  заявление,  лична  карта  и  внасяне  на  такса  за  обработка  на  документите.

Университетът дава гаранции, че мястото на кандидата ще се пази до 30 юни 2020 г. вкл. Ако до тази дата кандидатът не се запише, защото не отговаря на

условията за приемане в съответната специалност или защото е променил желанието си, мястото му се обявява за свободно.

3. Участие в официалното класиране, подавайки заявление в периода от 15.06.2020 г. до 30.06.2020 г.

Подаването на заявления за запазване на място става всеки работен ден от 9:00 до 16:00 ч. в Кандидатстудентското бюро в ректората на университета или

в бюрата на Центъра за кандидатстудентска подготовка и реклама, които се намират в цялата страна. За адресите на бюрата вижте на http  ://  priemunivt  .  bg

За повече информация можете да се обадите и на телефон 062 618 206.

http://priemunivt.bg/


ПРИЕМ – БАКАЛАВЪРСКИ ПРОГРАМИ, 2020 ГОДИНА
ФАКУЛТЕТ “МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА”

СПЕЦИАЛНОСТИ ФОРМА БАЛООБРАЗУВАНЕ ЗАПИСВАНЕ

 Информатика 

 Компютърни науки

 Софтуерно инженерство

 Информационно брокерство и дигитални медии

 Педагогика на обучението по математика и информатика

(за I-ви и II-ри семестър се заплаща половин семестриална такса)

 Приложна математика

(за I-ви и II-ри семестър се заплаща половин семестриална такса) 

Р
ед

ов
н

о 
об

уч
ен

и
е 1. Удвоената оценката по избор от:

ДЗИ 

изпита 

(Тест по информатика и 
информационни технологии)
турнир 

(Математически турнир на ВТУ за 
ученици от XI и XII клас или 
Национален пролетен турнир по 
информационни технологии за 
ученици от VIII и XII клас).

2. Оценката от дипломата по 
информатика или информационни
технологии 
3. Средният успех от дипломата по 

математика

Максимален бал – 24,00

- чрез подаване на заявление 
за записване на 
специалност до 30.06.2020 
г. 
(до запълване на местата);

- чрез запазване на място в 
една специалност до 
30.06.2020 г. 
 (до запълване на 
местата);

- чрез участие в 
официалното класиране, 
подавайки заявление в 
периода от 15.06.2020 г. до 
30.06.2020 г.

 Библиотечно –информационни дейности

 Книгоиздаване

За
до

чн
о

об
уч

ен
и

е
(п

ла
т

ен
о) 1. Средният успех от 

дипломата удвоен
2. Удвоената оценката по избор от:
ДЗИ 

изпита 

(Български език (тест), История на
България (тест), Английски език)

Максимален бал – 24,00


