ОДОБРЯВАМ:
ПРОФ. Д.А.Н. АРХ. Б. БОРИСОВ
РЕКТОР НА ВСУ “Л. КАРАВЕЛОВ”

РЕД ЗА ПРИЕМ

НА СТУДЕНТИ ЗА СТЕПЕН “МАГИСТЪР” СЛЕД “БАКАЛАВЪР”
ПО СПЕЦИАЛНОСТ “СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ”
ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 г.
Форма на обучение

– задочна – държавна поръчка
– задочна – платено обучение

Срок на обучение

– за задочно обучение - 1,5 години (три семестъра)

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
1. За обучение в образователно-квалификационната степен “магистър” могат да кандидатстват лица,
които притежават диплома за висше образование със степен “бакалавър” или степен “магистър” по
специалности Строителство на сгради и съоръжения (Промишлено и гражданско строителство),
Строителство и архитектура на сгради и съоръжения, Транспортно строителство и
Хидротехническо строителство.
2. Кандидат-студентите, завършили висше образование със степен “бакалавър” или “магистър” в
чуждестранни висши училища, представят във ВСУ “Л. Каравелов” диплома, легализирана от
Министерството на образованието и науката.
СРОКОВЕ И ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

1. Кандидат–студентите подават лично или чрез друго лице документи по образец в деловодството
на ВСУ в срокове, както следва:
• Кандидатстващите за обучение от началото на зимния семестър подават документите си
от 10.09 до 28.09.2018 г.
• Кандидатстващите за обучение от началото на летния семестър подават документите си
до 22.02.2019 г.
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 (получават се от инж. Михайлова – стая №22)
- диплома за завършено висше образование, степен “бакалавър” или “магистър”.
Оригиналът на дипломата се връща след сверяване с копието и заверка от длъжностното лице,
приемащо документите.
1373 София, ул. „Суходолска” 175, тел.: 80 29 100; факс: 80 29 101
e-mail: vsu@vsu.bg интернет-адрес: www.vsu.bg

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТ–СТУДЕНТИТЕ И ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ
1. Състезателният бал на кандидат–студентите се образува от сумата на:
- среден успех от курса на обучение (всички семестриални изпити, курсови проекти и
задачи, текущи оценки, учебни практики);
- средна оценка от разработка и защита на дипломен проект или оценка от държавен изпит;
- усреднена оценка от семестриалните изпити по Строителна статика – 1 и 2 част;
- оценка от семестриалния изпит по Стоманобетонни конструкции;
- оценка от семестриалния изпит по Стоманени конструкции;
- оценка от семестриалния изпит по Мостове (за изучавалите стоманобетонни мостове и
стоманени мостове - усреднената оценка от тях).
В случай, че кандидатът не е изучавал някои от балообразуващите дисциплини, същият полага
предварително приравнителни изпити, но не повече от два.
2. В класирането имат право да участват кандидат-студентите, които отговарят на следните
условия:
• Средният им успех от курса на обучение да е не по-малък от Добър.
• Средната оценка от изготвяне и защита на дипломната им работа (или държавен изпит) да
е не по-ниска от Добър.
3. Класирането на студентите, обучаващи се от началото на зимния семестър, ще се извърши на
01.10.2018 г. от комисия, назначена със заповед на Ректора на училището.
4. Магистърският курс ще се провежда, ако са класирани и записани не по-малко от 7 студенти в
него.
5. Класиралите се на първите места ще бъдат държавна поръчка, съгласно определената квота,
а останалите – платено обучение.
6. Кандидат-студентите са длъжни да се информират сами за резултатите от класирането, което
ще бъде обявено на таблата за информация и в интернет-страницата на училището
(www.vsu.bg). Писмени съобщения няма да се изпращат.
7. Записването на приетите студенти, обучаващи се от началото на зимния семестър, ще се
извърши в Ректората на ВСУ “Л. Каравелов” – етаж 3, стая № 22 от 02.10 до 10.10.2018 г.
8. Приетите за студенти при записването е необходимо да представят следните документи:
- документ за самоличност;
- диплома за завършено висше образование – оригинал;
- лични снимки - паспортен формат – 5 броя;
- квитанция за платена такса за обучение – за държавна поръчка - 270 лв. / сем.;
- платено обучение - 800 лв. / сем.
9. Информация относно условията и реда за обучение на студенти в образователноквалификационната степен ”магистър” може да получите на тел. 80 29 161.
Редът и условията за приемане на студентите за степен “магистър” след “бакалавър” по
специалност “СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ” са приети от АС на ВСУ с Протокол № 14/09.05.2018 г.

ДОЦ. Д-Р ИНЖ. В. СТОЯНОВ
Декан на Строителен факултет
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