Условия за кандидатстване в магистърската програма по „Управление и технологии на проекти в
транспортната инфраструктура” към катедра „Пътища и транспортни съоръжения“,
Факултет по транспортно строителство
за учебната 2021/2022 година

Съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления (ДВ, бр.
64/2002 г.), магистърската програма е ориентирана към български или чуждестранни студенти
завършили бакалавърска или магистърска степен по специалности от професионално направление 5
„Технически науки“ със среден успех от дипломата за висше образование най-малко добър.
Чуждестранните кандидати 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. В допълнения на посочените изисквания ще
бъде съставена комисия, която да прегледа прецизно документите и академичната им справка, за да
прецени дали кандидат-студента има възможност да бъде приет в магистратурата.
Приемът се осъществява при следните условия:
 Такса за обучение – 2314,50 лв. на семестър, съгласно решение на Академичен съвет на УАСГ.
Обучението в магистърската програма е с продължителност 4 семестъра (три учебни и един дипломен)
в задочна форма на обучение, общо - 2,0 години. През първите три семестъра се провеждат лекции и
упражнения по задължителни и избираеми учебни дисциплини в областта на транспортното
строителство. В курса са заложени задължителни практики в строителна и консултантска фирма с обща
продължителност от 4 седмици (80 часа). Последният семестър е за разработване на дипломна работа.
Документи за кандидатстване:
1) Заявление до Ректора на УАСГ по образец.
2) Оригинал и копие от диплома за завършена степен на висше образование (бакалавърска или
магистърска).
3) Автобиография с посочен подробен трудов стаж по специалността.
Подаване на документи:
Документите се подават в канцеларията на Деканата на Факултета по транспортно строителство каб.
317 на сградата на новата сграда на УАСГ в приемното време на канцеларията (от 10:00 до 12:00 часа)
в работните дни в периода от 05.01.2022 г. до 31.01.2022 г. Класирането на кандидатите е по успех от
дипломата за висше образование и се обявява на Информационното табло на Факултета по транспортно
строителство и в страницата за новини на Факултета по транспортно строителство след 16:00 часа на
01.02.2022 г. Предимство имат кандидатите със стаж по специалността. Записването на кандидатите за
магистърската програма се извършва в периода от 02.02.2022 г. до 21.02.2022 г. в канцеларията на ФТС
от 10:00 до 12:00 часа. Документи за записване: именник, студентска книжка, две снимки, медицинско
свидетелство и документ за платена такса (приведена по банков път). Допълнителна информация се
получава в канцеларията на Факултета по транспортно строителство или на тел. 02963 52 45/ 590 и
0888 59 30 26.
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