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РЕД ЗА ПРИЕМ
НА СТУДЕНТИ ЗА СТЕПЕН “МАГИСТЪР”
ПО СПЕЦИАЛНОСТТА “ДИЗАЙН”
ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 г.
Форма на обучение

– задочно – платено обучение

Срок на обучение

– 1 година и 6 месеца (три семестъра)

I.

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

1. За обучение в образователно-квалификационната степен “магистър” специалност
„Дизайн“ могат да кандидатстват лица, които притежават диплома за висше образование
със степен бакалавър или магистър.
2. Kандидат-студентите, завършили висше образование със степен “бакалавър” или
“магистър” в чуждестранни висши училища, представят във ВСУ “Л. Каравелов”
легализирана диплома.
II.

СРОКОВЕ И ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

1. Кандидат–студентите подават лично или чрез друго лице документи по образец в
деловодството на ВСУ в срок от до 12.10.2018 г. и до 11.01.2019 г. за съответните
семестри.
2. Не се приемат кандидатстудентски документи, изпратени по пощата и такива, към които
не са приложени всички необходими документи или не са попълнени правилно.
3. За участие в конкурса всеки кандидат-студент подава следните документи:
- заявление до Ректора на ВСУ;
- диплома за завършено висше образование по някоя от специалностите, указани в т.
I.1.
Оригиналът на дипломата се връща след сверяване с копието и заверка от длъжностното
лице, приемащо документите.
III. КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТ – СТУДЕНТИТЕ И ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ
СТУДЕНТИ
Състезателният бал на кандидат – студентите се образува от сумата на оценките от
разработка и защита на дипломен проект.
1373 София, ул. „Суходолска” 175, тел.: 80 29 100; факс: 80 29 101
e-mail: vsu@vsu.bg интернет-адрес: www.vsu.bg

1. Класирането ще се извърши съответно до 26.10.2018 г. и до 29.01.2019 г. от
комисия, назначена със заповед на Ректора на училището.
2. Магистърският курс ще се провежда, ако са класирани и записани не по-малко от 7
студенти в него.
1. Кандидат-студентите са длъжни да се информират сами за резултатите от
класирането, което ще бъде обявено на таблата за информация, в интернетстраницата на училището (www.vsu.bg) в част „Новини” или на тел. 80 29 157.
Писмени съобщения няма да се изпращат.
2. Записването на приетите студенти ще се извърши в Ректората на ВСУ “Л.
Каравелов” – етаж 3, стая № 30 от 30.10.2018 г. до 16.11.2018 г. и от 29.01.2019 г. до
15.02.2019 г. за съответните семестри.
3. Приетите за студенти при записването е необходимо да представят следните
документи:
- документ за самоличност;
- диплома за завършено висше образование по някоя от специалностите, указани в
т. I.1.
- лични снимки - паспортен формат – 5 броя;
- квитанция за платена такса за обучение – платено обучение - 800 лв. / сем.
4. Информация относно условията и реда за обучение на студенти в образователноквалификационната степен ”магистър” може да получите на тел. 80 29 157.

ДЕКАН НА АФ: …………………
/доц. д-р худ. А. Иванова/
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