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Условия за кандидатстване в магистърската програма по
„Управление на Европейски инфраструктурни проекти”
към Геодезическия факултет при УАСГ
за учебната 2022/2023 година

Обучението по магистърската програма е в три семестъра, задочна форма на
обучение. През първите два семестъра и първата половина на третия семестър се
провеждат лекции и упражнения по задължителни и избираеми учебни дисциплини от
икономическата, управленската и техническата области. В трети семестър (втората
половина) се разработва и защитава дипломна работа.
Предназначение на програмата:
Съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните
направления (ДВ, бр. 64/2002г.), програмата е ориентирана към лица с архитектурно,
инженерно и урбанистично висше образование по специалности от област 5.7.
„Архитектура, строителство и геодезия”, със степен „бакалавър” и/или „магистър”.
Формата на обучение е задочна – срещу заплащане при условията на чл. 21 от Закона за
висше образование, а за студентите, завършили редовния бакалавърски курс на обучение
по специалност „Устройство и управление на земи и имоти” – при условията на държавна
поръчка с класиране за бройките, отпуснати от Министерски съвет (класирането е по успех
от дипломата за висше образование).
Документи за кандидатстване:
1. Заявление до Ректора на УАСГ по образец (за прием по държавна поръчка или за
платено обучение).
2. Копие от диплома за завършена степен (бакалавърска или магистърска) на висше
образование. При подаването се представя и оригинал на дипломата (без
завършилите специалност „Устройство и управление на земи и имоти” през август
2022 г.).
Подаване на документи:
Документите се подават в канцеларията на Геодезическия факултет (стая 236 или
237, ет. 2 в сградата на Ректората) от 10:00 до 12:00 часа и от 13:30 до 15:30 часа, в работните
дни в периода от 15.08.2022 г. до 19.08.2022 г. вкл.
Класирането на кандидатите за държавна поръчка е по успех от дипломата за висше
образование и се обявява на Информационното табло на Геодезически факултет и в
страницата за новини на Геодезически факултет (раздел Новини) след 16:00 часа на
22.08.2022 г. При повече кандидати, отговарящи на условията, но неприети по държавна
поръчка, обучението е в платена форма.

бул.”Хр. Смирненски” №1, София 1046, Р. България
тел.: (02) 963-52-45, факс: (02)865 68 63
e-mail: aceadm@uacg.bg; http://www.uacg.bg
Записване на новоприетите студенти:
Записването на кандидатите за магистърската програма се извършва в периода от
23.08.2022 г. до 29.08.2022 г. вкл., в канцеларията на Геодезическия факултет (стая 236 или
237, ет. 2 в сградата на Ректората) от 10:00 до 12:00 часа и от 13:30 до 16:30 часа.
Документи за записване - именник, студентска книжка, две снимки, медицинско
свидетелство, документ за платена такса (приведена по банков път). Повече информация
за дължимата семестриална такса може да се намери в приложените заявления за прием
в магистърската програма.
Първата очна сесия започва от 03.09.2022 г., съгласно публикуван Разпис за
провеждане на предвидените лекции и упражнения на електронния сайт на университета,
раздел Факултети, Геодезически Факултет, раздел Новини.
Допълнителна информация се получава в канцеларията на Геодезическия факултет
или на тел. 028662201.
Ръководител на магистърската програма:
проф. д-р инж. Маргарита Мондешка, ръководител катедра „Устойчиво земеползване и
управление на имоти”, E-mail: mondy_fgs@uacg.bg

09.08.2022 г., Деканат на Геодезически факултет при УАСГ.

