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Прилагам следните документи:

и че успехът от този курс на обучение,

І. Имам завършено висше образование ОКС "бакалавър"/"магистър" в 

по специалност

образуван като средноаритметично от дипломната работа и средния успех от курса на следване е*

Копие на диплома за придобита образователно-квалификационна степен "бакалавър" / "магистър"  по специалност 

от област на висше образование 5. Технически науки или професионални направления: 4.5. Математика; 4.6. 

Информатика и компютърни науки

Квитанция за платена държавна такса за кандидатстване

Коеф.

Среден успех от изпитите в бакалавърския курс на обучение*

Оценка от дипломната работа/държавен изпит*

Вх. № До проф. д-р Огнян Наков

Декан на ФКСТ

при ТУ-София

З А Я В Л Е Н И Е

         Подредете формата на обучение според желанието си, като запишете 1 за най-желаната и 2 за тази, която предпочитате на второ място.

тел. за връзка *

Заявявам желанието си да бъда приет/а в платено обучение на образователно-квалификационна степен 

Адрес:*

Уважаеми г-н Декан,

         "магистър" за учебната 2022/2023 год. по специалност :

Специалност Форма на обучение Желание

Компютърни технологии и приложно програмиране
Редовно платено  обучение

Задочно  платено  обучение

(подпис)

Забележка: Отбелязаните с * полета са задължителни за попълване.

, гр. София Декларатор: *

Завършена ОКС "Бакалавър" по специалност от област на висше образование 5. Технически науки или 

професионални направления: 4.5. Математика; 4.6. Информатика и компютърни науки в ТУ-София  (5 

точки)

Сертификат за допълнителна квалификация, свързана с компютърните технологии (по 1 т. за сертификат, 

но не повече от 3 точки)

Научни доклади, статии, научни проекти и договори (по 1 т. на участие, но не повече от 2 точки)

ОБЩО (максималният бал е 100 точки)

ІІІ. Запознат съм, че съгласно чл.90, ал.1, т.3, Раздел ІV от Правилника за устройството и дейността на ТУ-София, съм 

длъжен да посещавам редовно учебните занятия.

5                               

Д Е К Л А Р И Р А М,

10                             

Показател

ІІ. Състезателният ми бал, изчислен по точкова система е както следва:

3
Копия от статии (ако има такива), отпечатани в реферирани периодични издания и сборници 

от конференции, свързани с компютърните технологии

4
Служебни бележки за участие в научни проекти и договори  (ако има такива), свързани с 

компютърните технологии

Прием 2022/2023 уч. г., ОКС "магистър", спец. КТПП


