
  

 
    Т Е Х Н И Ч Е С К И    У Н И В Е Р С И Т Е Т – С О Ф И Я 

  
ФАКУЛТЕТ ПО ЕЛЕКТРОННА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 

 

 ПРАВИЛА 
ЗА КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА МАГИСТЪРСКО ОБУЧЕНИЕ  

ПО СПЕЦИАЛНОСТ ЕЛЕКРОНИКА 

 

Приемането на студенти с образователно-квалификационна степен (ОКС) 

“бакалавър” за обучение в образователно-квалификационна степен (ОКС) 

“магистър” се извършва с конкурс по документи. Право да кандидатстват имат всички 

завършили ОКС “бакалавър“ специалност “ЕЛЕКТРОНИКА“ и изравнително 

обучение за ОКС “магистър”.  

Ще се приемат завършили ОКС “бакалавър” със среден успех не по-малко от 

Добър (среден успех от дипломна защита и от курса на следване ). 

Състезателният бал за магистри за учебната 2020/2021 г.  (изчисляван по 

точкова система) се образува от: 

1. Средният успех от дипломата за образователно - квалификационна степен 

"бакалавър" умножен по 10. 

Максимален брой точки - 60 

 

2. Оценката от дипломната работа умножена по 2. 

 Максимален брой точки - 12 

 

3. С Решение на ФС   се дават до 28 точки, както следва: 

- Участие в научно-изследователски проект – 14 точки 

-  За научни публикации – 10 точки; 

-  На студенти, защитили в срок дипломната си работа (през лятната сесия 

за дипломни защити)  - 4 точки. 

Максимален брой точки – 28 

 

4. Необходими документи за кандидатстване: 

-   Молба (образец); 

- За завършилите други висши училища – диплома (оригинал или  

ксерокопие) или академична справка; 

-  За завършилите други специалности на ТУ – София – академична 

справка; 

-  Квитанция за платена такса за кандидатстване – 30 лева; 

-  Документи за допълнителна квалификация. 

 

 

 



 

Срок за подаване на документи:  от 01.09.2020 г. до 05.10.2020 г.  в 

Студентската канцелария на ФЕТТ – бл. 1, ет. 3, каб. 1331, ТУ – София, бул. Кл. 

Охридски № 8. 

 

 

Класиране:  06.10.2020 г. 

 

Окончателното записване ще се извърши в периода от 06.10.2020 г. до 

09.10.2020 г. въз основа на извършеното класиране и заповед на Ректора на ТУ – 

София. 

  

 Начало на първи семестър: 12.10.2020 г. 

 

 Семестриални  такси: 

1. Държавна поръчка -350 лева 

          2.  Редовно платено обучение 

 3. Задочно платено обучение 

 

За справки: г-жа Красимира Герасимова, тел. 02 965-3063, e-mail адрес: fett-

k@tu-sofia.bg  
 

 

 

 

ДЕКАН НА ФЕТТ: 

         /проф. д.т.н. инж. Иво Илиев/ 

  


