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УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА
ПО “УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ В СТРОИТЕЛСТВОТО”
към Строителен факултет за академичната 2021/2022 година
1. Прием
Съгласно Класификатора на областите на висше образование и
професионалните направления (ДВ, бр. 64/2002 г.), програмата е ориентирана
към лица с висше образование по специалности от професионални направления
от област 5. Технически науки, 3.6 „Право“ и 3.8 „Икономика“.
Приемат се студенти по държавна поръчка с придобито висше
образование на образователно-квалификационна степен “бакалавър”.
Останалите кандидати за магистърската степен могат да бъдат записани в
платена форма на обучение (обучение срещу заплащане), при условията на чл.
21 от ЗВО и заплащане на такси, определени от Академичен съвет.
Приемат се студенти със среден успех от дипломата за висше образование,
съгласно ЗВО, най-малко добър.
При прием по държавна поръчка се извършва класиране за бройките,
отпуснати от МС (класирането е по успех от дипломата за висше образование –
ОКС бакалавър).
Кандидати завършили в чужбина трябва да отговарят на изискванията за
образователно-квалификационна степен "бакалавър", съгласно чл. 42 ал.1 т.1
буква „б“ от ЗВО, или по-висока. Кандидатите предварително преминават през
признаване на образованието им съгласно Наредбата за държавните
изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди
на обучение в чуждестранни висши училища. Документи за признаване на
диплома се подават до Учебен отдел на УАСГ в края на предходната академична
година.
2. Продължителност и обучение
Обучението по магистърската програма е в два семестъра (една
академична година), редовна форма на обучение. През първия семестър и
първата половина на втория семестър се провеждат лекции и упражнения по
задължителни и избираеми учебни дисциплини в областта на управление на
проекти в строителството. През втори семестър (втората половина) е предвидена
задължителна практика и разработване и защита на дипломна работа.
В зависимост от първоначалната завършена специалност на студентите се
предвижда и допълнително обучение в основни инженерни дисциплини.
Придобитата квалификация след успешно завършване на програмата е
магистър по управление на проекти в строителството.

3. Документи за кандидатстване
Кандидатите подават следните документи:
1)Заявление до Ректора на УАСГ по образец (за прием по държавна
поръчка или за обучение срещу заплащане).
2) Копие от диплома за завършена степен (бакалавър и/или магистър) на
висше образование. При подаването се представя и оригинал на дипломата,
която след сверяване на данните се връща на притежателя ú. Не се приемат
нотариално заверени копия на дипломи вместо оригинала.
4. Срокове за кандидатстване и класиране
Документите се подават в канцеларията на на Строителен факултет (стая
315Б, ет. 3 в Корпус Б на сградата на УАСГ) от 10:00 до 12:00 часа, в работни
дни, в периода от 23.08.2021 г. до 10.09.2021 г. вкл.
Класирането на кандидатите за държавна поръчка е по успех от дипломата
за висше образование. Резултатите се обявяват на информационното табло на
Строителен факултет и/или на страницата за новини на Строителен факултет до
20.09.2021 г. При повече кандидати, отговарящи на условията, но неприети по
държавна поръчка, обучението е в платена форма.
5. Записване на приетите студенти
Записването на приетите кандидати се извършва в периода от 20.09.2021г.
до 27.09.2021 г., в канцеларията на СФ, от 10:00 до 12:00 часа.
Приетите за студенти представят в канцеларията на Строителен факултет,
допълнително, следните документи: попълнени 1 бр. именник и студентска
книжка (закупуват се от книжарниците), платежно нареждане (бордеро) за
внесена такса за обучение или документ от ПОС терминално устройство в УАСГ,
медицинско удостоверение, лични снимки (формат документи) – 2 броя, както и
лична карта и ксерокопие от нея, която след проверка се връща.
След приключване на записването, всички приети и записани студенти ще
бъдат уведомени, по мейлите, за датата, мястото и часа на първата среща от
ръководителя на магистърската програма – проф. д-р инж. Фантина Рангелова–
катедра „Организация и икономика на строителството” - 0886 88 25 92,
fantina_frp@abv.bg, fantina_fce@uacg.bg
Ръководител катедра „Организация и икономика на строителството“
проф. д-р инж. Жулиета Манчева
mancheva_fce@uacg.bg

