Динамиката на времето в което живеем носи
нови предизвикателства,
които изискват
гъвкавост,
адаптивност, усъвършенстване, придобиване на нови
професионални знания, умения и компетенции..
Магистърските програми във ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” са
Вашият прозорец към професионалното и успешно утре! Те са насочени
както към току-що завършили бакалаври, така и към експерти
с многогодишен опит и създават солидна предпоставка за успешна
професионална реализация.
Светът се променя! Подготви се за новите предизвикателства! Избери си
професия!

ПРИЕМ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ
ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА

Как да кандидатствам:
с aкция „Рано рани. Стани магистър”;
с диплома за висше образование или с уверение (ако
предстои издаване на диплома).
Приемането на студенти за обучение се извършва чрез конкурс по документи, а за
определени магистърски програми – с изпит, тест, събеседване, условията и графикът за
провеждането на които, може да видите тук: https://priemunivt.bg/master/grafik-na-izpitite

Кога започва подаването на
документи и записване за обявените
специалности?
ЗАПАЗВАНЕ НА МЯСТО по „Рано рани. Открий нови хоризонти. Стани
магистър” – от 21 март 2022 - до 3 юни 2022
Подробности тук: https://priemunivt.bg/master/akciya-rano-rani-stani-magistar

П о д а в а н е н а д о к у м е н т и з а уч а с т и е в
класиране:
І прием от 20 юни до 8 юли 2022 г. (от 8:30 до 16:00 ч.) в
дирекция „Магистърски програми“ (Ректорат на ВТУ);

ІІ прием от 11 юли до 26 август 2022г. (от 8:30 до 16:00 ч.)
в дирекция „Магистърски програми“ (Ректорат на ВТУ);
III прием от 29 август до 23 септември 2022 г.
(от 8:30 до 16:00 ч.) в дирекция „Магистърски
програми“ (Ректорат на ВТУ).

Класиране:
Класирането се оповестява по факултети, както следва:
за кандидати, които са подали документи за І прием
– 14 юли 2022 г.
за кандидати, които са подали документи за ІІ прием
– 8 септември 2022 г.
за кандидати, които са подали документи за ІІІ прием
– 29 септември 2022 г.

Записване на приетите студенти:

Записването на приетите за обучение студенти в ОКС „магистър“
се извършва от дирекция „Магистърски програми“ въз основа на
издадена от ректора заповед, с документ за внесена семестриална
такса, както следва:
приетите студенти, подали документи за І прием от 18
до 22 юли 2022 г.
приетите студенти, подали документи за ІІ прием от 12
до 16 септември 2022 г.
приетите студенти, подали документи за ІІI прием от 3
до 7 октомври 2022 г

За запазилите място по Акция
„Рано рани. Открий нови хоризонти
Стани магистър”, както следва:

мястото на кандидатите, които имат диплома за придобито
висше образование ще се пази до 22 юли 2022 г. вкл.
Тези кандидати следва да се запишат в предпочетената
магистърска програма в периода от 18 до 22 юли 2022 г.,
вкл. и след полагане на входен изпит, тест или събеседване за
определени специалности.
мястото на кандидатите на които им предстои завършване
на висше образование през текущата 2022 г. ще се пази до
7 октомври 2022 г. вкл. Тези кандидати следва да се запишат
в предпочетената магистърска програма в периода от 3 до 7
октомври 2022 г., вкл. и след полагане на входен изпит, тест
или събеседване за определени специалности.

Семестриални такси

Нови магистърски програми

за обучение на студенти в ОКС „магистър”, приети през уч. 2022/2023 г.
срещу заплащане

ПРОФЕСИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ

ОБУЧЕНИЕ
ПО ДЪРЖАВНА
ПОРЪЧКА

СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА
(ЛВ.)
ЗА ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ
Редовно

Задочно

Дистанционно

Редовно
Брой места

Семестриална
такса (лв.)

ПЕДАГОГИЧЕСКИ НАУКИ

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ ЗА КАНДИДАТИ, КОИТО СА БАКАЛАВРИ ИЛИ
МАГИСТРИ В СЪЩОТО И ОПРЕДЕЛЕНИ ДРУГИ ПРОФЕСИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ

Българският език – актуални приложни аспекти - 2 семестъра, редовно задочно обучение;
Дигитално предприемачество - 3 семестъра, задочно обучение;
МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ, ПРОВЕЖДАНИ СЪВМЕСТНО СЪС СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ
„СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ И ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ“

Дигитална култура: език, литература, комуникация* - 2 семестъра редовно обучение;

Теория и управление на образованието

1195

705

705

*

*

Педагогика

1150

670

670

*

*

Педагогика на обучението по...

1075

605

-

*

*

Обучението по гражданско и интеркултурно образование в средното училище 2 семестъра, редовно обучение;

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ, ПРОВЕЖДАНИ СЪВМЕСТНО СЪС СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ
„СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

ХУМАНИТАРНИ НАУКИ
Филология

1210

625

-

История и археология

1370

675

675

*

*

Философия

1370

675

-

-

-

1430

660

660

*

*

Религия и теология

на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” за академичната 2022 – 2023 година

Семестриални такси

*

*

СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И ПРАВНИ НАУКИ

1100
650
650 уч. 2019/2020
-г.
за обучение на студенти в ОКС „магистър”,
приети
през
1320
750
срещу заплащане и приети по държавна поръчка

Социология, антропология и наука за културата
Психология

Политически науки

1170

670

670

-

-

Социални дейности

1170

655

-

-

-

Обществени комуникации и информационни
науки

1120

625

-

-

-

Администрация и управление

1000

600

600

-

-

Икономика

1030

615

615

-

-

-

550

-

-

-

Туризъм

Дигитални комуникации и медии* - 2 семестъра, задочно обучение;
Нова и съвременна българска история: проблеми, модели, методология* - 2 семестъра,

задочно обучение;

История и култура на Балканите и Източното Средиземноморие в Късната античност и
Средновековието* - 2 семестъра, задочно обучение;
Дизайн за дигитално учене** - 2 семестъра, редовно, задочно и дистанционно обучение;
Визуални изкуства и образователни практики** - 2 семестъра, редовно обучение;

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ, ПРОВЕЖДАНИ СЪВМЕСТНО С ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ГР. ГАБРОВО

Социални иновации и социални политики* - 2 семестъра, задочно обучение;
МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ ЗА КАНДИДАТИ, КОИТО СА БАКАЛАВРИ ИЛИ
МАГИСТРИ В ДРУГИ ПРОФЕСИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ

Дигитално предприемачество – 3 семестъра, задочно обучение;
Управление на човешките ресурси – 3 семестъра, задочно обучение
МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ, ПРОВЕЖДАНИ СЪВМЕСТНО СЪС СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ

ПРИРОДНИ НАУКИ, МАТЕМАТИКА И
ИНФОРМАТИКА

„СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ И ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ“

Науки за земята

1555

770

-

-

-

Дигитална култура: език, литература, комуникация* - 4 семестъра, редовно обучение;

Математика

1420

725

-

*

*

Обучението по гражданско и интеркултурно образование в средното училище -

Информатика и компютърни науки

1610

790

790

*

*

ИЗКУСТВА
Изобразително изкуство

3260

1390

-

*

*

1450

735

-

-

-

СИГУРНОСТ И ОТБРАНА
Национална сигурност

2 семестъра, редовно обучение

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ, ПРОВЕЖДАНИ СЪВМЕСТНО СЪС СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ
„СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

ЗАБЕЛЕЖКА:
* Бройките и семестриалните такси за обучение по държавна поръчка в ОКС „Магистър“ ще бъдат обявени допълнително.

Дизайн за дигитално учене** - 3 семестъра, редовно, задочно и дистанционно обучение;
Музикална педагогика - ръководство на фолклорна формация ** - 2 семестъра, редовно
и дистанционно обучение;

* Програмата е по проект BG05M2OP001-2.016-019 „Иновативно образование в хуманитарни и социални науки чрез цифрова трансформация и
модернизация на учебните програми във Великотърновски университет “Св. Св. Кирил и Методий”, Софийски университет “Св. Климент Охридски”,
Югозападен университет “Неофит Рилски” и Техническият университет в Габрово в партньорство с чуждестранни университети от Гърция, Полша и
Румъния”. Повече информация за програмата може да намерите тук: https://www.uni-vt.bg/bul/pages/?zid=176&page=5679
** Програмата е по проект BG05M2OP001-2.016-0018 „МОДЕРН-А: МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация на Академичната екосистема“
съвместно със Софийски университет “Св. Климент Охридски”. Повече информация за програмата може да намерите тук: https://www.uni-vt.bg/bul/
pages/?page=5785

И СТОР И ЧЕСКИ ФАК У ЛТЕ Т
Магистърски програми за кандидати, които са бакалаври или магистри в други
професионални направления

СПЕЦИАЛНОСТИ

Форма на обучение

Срок

Магистърски програми за кандидати, които са бакалаври или магистри в същото и
определени други професионални направления
География и икономика

редовна, задочна

2 сем.

редовна

2 сем.

История. Българска история

редовна, задочна

2 сем.

Обща история. Европейската цивилизация:
антично и средновековно наследство

редовна, задочна

2 сем.

редовна, задочна

2 сем.

Обучението по гражданско и интеркултурно
образование в средното училище* (съвместно със
Софийски университет „Св. Климент Охридски“)

Нова и съвременна българска история:
проблеми, модели, методология** (съвместно със
Софийски университет „Св. Климент Охридски“)

История и култура на Балканите и Източното
Средиземноморие в Късната античност и
Средновековието** (съвместно със Софийски

редовна, задочна

2 сем.

Културно-историческо наследство (Културен
туризъм)

редовна, задочна,
дистанционна

2 сем.

Археология

редовна, задочна

3 сем.

Обща история. Нова и съвременна история на
Европа

редовна, задочна

2 сем.

Архивистика и документалистика

задочна

2 сем.

Музеология

задочна

2 сем.

редовна, задочна

2 сем.

университет „Св. Климент Охридски“)

Културно-историческо наследство в България
и Русия
Културно-историческо наследство в България и
Русия (с Тверския държавен университет)
Културен туризъм
Културна антропология
Регионално развитие
География, геополитика и обществено развитие

редовна, задочна

4 сем.

редовна, задочна,
дистанционна
редовна, задочна

2 сем.

задочна

2 сем.

редовна, задочна

2 сем.

2 сем.

География и икономика

задочна

3 сем.

История и цивилизации

редовна, задочна

3 сем.

Обучението по гражданско и интеркултурно
образование в средното училище* (съвместно със

редовна

2 сем.

Гражданско образование

задочна

3 сем.

Софийски университет „Св. Климент Охридски“)

Археология

задочна

4 сем.

Архивистика и документалистика

задочна

3 сем.

История. Българска история

редовна, задочна

3 сем.

Обща история. Европейската цивилизация:
антично и средновековно наследство

редовна, задочна

3 сем.

редовна, дистанционна

3 сем.
4 сем.

Регионално развитие

дистанционна
редовна, задочна,
дистанционна
задочна

География, геополитика и обществено развитие

редовна, задочна

3 сем.

Културно-историческо наследство в България
и Русия
Етнология
Културен туризъм

3 сем.
3 сем.

ЗАБЕЛЕЖКА:

* Програмата е по проект BG05M2OP001-2.016-0018 „МОДЕРН-А: МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация
на Академичната екосистема“ съвместно със Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и условията и процедурите
за прием подлежат на промяна във връзка с очакваната поправка в ЗВО, в частта съвместни образователни програми.
** Програмата е по проект BG05M2OP001-2.016-019 „Иновативно образование в хуманитарни и социални науки чрез
цифрова трансформация и модернизация на учебните програми във Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Югозападен университет „Неофит Рилски“ и Техническият университет в Габрово в партньорство с чуждестранни университети от Гърция, Полша и Румъния”

КОНТАКТИ
+359 (62) 618 332
+359 878 569 444
Анна Благоева, секретар
Доц. д-р Галин Петров,
зам.-декан
E-mail: ist@ts.uni-vt.bg

ИЛИ

5000 ВЕЛИКО ТЪРНОВО,
УЛ. „Т. ТЪРНОВСКИ“ №2,
РЕКТОРАТА

Ф ИЛ О ЛОГИ ЧЕСКИ ФАК У ЛТЕ Т

СПЕЦИАЛНОСИ

Форма на
обучение

Срок

Магистърски програми за кандидати, които са бакалаври или магистри в същото и
определени други професионални направления
Литература и култура
Дигитална култура: език, литература, комуникация**

редовна, задочна

2 сем.

Магистърски програми за кандидати, които са бакалаври или магистри в други
професионални направления
Английски език и чуждоезиково обучение в средното
училище
Немски език и чуждоезиково обучение в средното
училище

редовна, задочна

4 сем.
2 сем.

редовна

4 сем.

Английска филология. Лингвистика и превод

редовна, задочна

2 сем.

редовна, задочна

2 сем.

редовна, задочна

2 сем.

редовна, задочна

2 сем.

Транслатология с два чужди езика

редовна, задочна

3 сем.

редовна

2 сем.

Език на медиите и рекламата. Подготовка и редактиране
на текстове

Английска филология. Лингвистика и превод

редовна, задочна

2 сем.

Литература и култура

Българският език като втори език (преподаване на
български език в чуждоезикова среда и сред малцинствени
общности)

редовна, задочна

2 сем.

Българският език – актуални приложни аспекти ***

редовна, задочна

2 сем.

редовна, задочна

2 сем.

редовна

2 сем.

редовна

2 сем.

редовна

2 сем.

Англицистика. Език – култура – литература

редовна, задочна

2 сем.

Психология на езиковата комуникация

редовна, задочна

2 сем.

Средновековна българска християнска култура

редовна, задочна

2 сем.

Медии и пиар комуникация

редовна, задочна

2 сем.

Комуникационен и библиотечен мениджмънт

редовна, задочна

2 сем.

задочна

2 сем.

Дигитални комуникации и медии** (съвместно със Софийски
университет „Св. Климент Охридски“)

4 сем.

редовна, задочна

Транслатология с един чужд език

Език на медиите и рекламата. Подготовка и редактиране на
текстове
Конферентен превод с един чужд език (английски или
френски език)
Конферентен превод с английски език и втори чужд език
(френски)
Конферентен превод с френски език и втори чужд език
език (английски)

редовна, задочна

Българският език – актуални приложни аспекти ***
2 сем.

Транслатология със славянски или балкански език

4 сем.

Педагогика на обучението по български език и литература

редовна

(съвместно със Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и
Югозападен университет „Неофит Рилски“)

редовна, задочна

Дигитална култура: език, литература, комуникация**

(съвместно със Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и
Югозападен университет „Неофит Рилски“)

Транслатология с един чужд език

редовна, задочна

3 сем.

Транслатология с два чужди езика

редовна, задочна

3 сем.

Транслатология със славянски или балкански език

редовна

4 сем.

Медии и пиар комуникация

редовна, задочна

2 сем.

Комуникационен и библиотечен мениджмънт

редовна, задочна

2 сем.

ЗАБЕЛЕЖКА:

** Програмата е по проект BG05M2OP001-2.016-019 „Иновативно образование в хуманитарни и социални науки чрез
цифрова трансформация и модернизация на учебните програми във Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Югозападен университет „Неофит Рилски“ и Техническият университет в Габрово в партньорство с чуждестранни университети от Гърция, Полша и Румъния”
*** Програмата ще стартира след получаване на утвърдително решение на Акредитационния съвет на НАОА .

КОНТАКТИ
+359 (62) 618 346
+359 882 953 557
Димитрина Павлова, секретар
Доц. д-р Владимир Владов,
зам.-декан
E-mail: philfac@ts.uni-vt.bg

ИЛИ

5000 ВЕЛИКО ТЪРНОВО,
УЛ. „Т. ТЪРНОВСКИ“ №2,
РЕКТОРАТА

Ф АКУЛТЕТ П О
ИЗОБРАЗИ ТЕЛНО И З К У СТВО

СПЕЦИАЛНОСТИ

Форма на
обучение

Срок

Магистърски програми за кандидати, които са бакалаври или магистри в същото и
определени други професионални направления
Терапевтични практики чрез изобразително изкуство

редовна

2 сем.

Педагогика на обучението по изобразително
изкуство

редовна

2 сем.

Визуални изкуства и образователни практики*

редовна

2 сем.

Изящни изкуства-пространствен дизайн

редовна

2 сем.

Изящни изкуства - Арт стъкло

редовна

2 сем.

Изящни изкуства – 3D дизайн и триизмерна
графика

редовна,
задочна

2 сем.

Изящни изкуства - графика

редовна

2 сем.

Изящни изкуства – графичен дизайн и
визуални комуникации

редовна,
задочна

2 сем.

Изящни изкуства – живопис

редовна

2 сем.

Изящни изкуства – рисуване

редовна

2 сем.

Изящни изкуства – скулптура

редовна

2 сем.

Изящни изкуства – стенопис

редовна,
задочна

2 сем.

Магистърски програми за кандидати, които са бакалаври или магистри в други
професионални направления
Терапевтични практики чрез изобразително изкуство

редовна

4 сем.

Педагогика на обучението по изобразително
изкуство

редовна

3 сем.

Изящни изкуства-пространствен дизайн

редовна

4 сем.

Изящни изкуства – 3D дизайн и триизмерна графика

редовна,
задочна

4 сем.

Изящни изкуства - графика

редовна

4 сем.

Изящни изкуства – графичен дизайн и
визуални комуникации

редовна,
задочна

4 сем.

Изящни изкуства – живопис

редовна

4 сем.

Изящни изкуства – стенопис

редовна

4 сем.

Изящни изкуства - рисуване

редовна

4 сем.

Изящни изкуства – скулптура

редовна

4 сем.

ЗАБЕЛЕЖКА:

* Програмата е по проект BG05M2OP001-2.016-0018 „МОДЕРН-А: МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация
на Академичната екосистема“ съвместно със Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и условията и процедурите
за прием подлежат на промяна във връзка с очакваната поправка поправката в ЗВО, в частта съвместни образователни
програми.

КОНТАКТИ
+359 898 435 866
Проф. д-р Светослав Косев,
декан

ИЛИ

5000 ВЕЛИКО ТЪРНОВО,
УЛ. „НЕЗАВИСИМОСТ“
№48

Ф ИЛОСОФ СКИ ФАК У ЛТЕ Т

СПЕЦИАЛНОСТИ

Форма на обучение

Срок

Магистърски програми за кандидати, които са бакалаври или магистри в същото и
определени други професионални направления
Социална философия

задочна

2 сем.

Екзистенциално споделяне

задочна

2 сем.

Приложна психология

редовна, задочна

2 сем.

Психология. Психология на личността

редовна, задочна

2 сем.

Психология. Социална психология

задочна

2 сем.

Политическа психология

задочна

2 сем.

редовна, задочна
редовна,
дистанционна
редовна, задочна

2 сем.

Политология. Дипломация и национална сигурност
Политология. Международни отношения
Корпоративна и информационна сигурност

2 сем.
2 сем.

Магистърски програми за кандидати, които са бакалаври или магистри в други
професионални направления
Социална философия

задочна

3 сем.

Екзистенциално споделяне

задочна

3 сем.

Философия

задочна

4 сем.

Психология

задочна

4 сем.

Политическа психология

задочна

4 сем.

Психология - Филиал Враца, ПКолеж-Плевен

задочна

4 сем.

редовна, задочна

4 сем.

Политология
Политология - Филиал Враца, ПКолеж-Плевен

задочна

4 сем.

редовна, задочна

3 сем.

задочна

3 сем.

дистанционна

3 сем.

Политология. Международни отношения
/за завършили 3-годишен бакалавър в чужбина на
български, английски и руски език/
/за завършили ОКС „Бакалавър“ с тригодишен
курс на обучение/

редовна, задочна

4 сем.

Корпоративна и информационна сигурност

редовна, задочна

3 сем.

Политология. Дипломация и национална сигурност
Политология. Дипломация и национална
Сигурност – Филиал Враца, ПКолеж-Плевен
Политология. Международни отношения

КОНТАКТИ
+359 878 581 444
Teодора Павлова, секретар
Доц. д-р Милена МоционоваБръчкова, декан

ИЛИ

E-mail: filosofski-fakultet@ts.uni-vt.bg

5000 ВЕЛИКО ТЪРНОВО,
УЛ. „ХРИСТО БОТЕВ “ №19

П РА ВОСЛАВЕН БОГОСЛОВСК И
Ф АКУЛТЕ Т
СПЕЦИАЛНОСТИ

Форма на обучение

Срок

Магистърски програми за кандидати, които са бакалаври или магистри в същото и определени
други професионални направления
Църковна история и богослужебно предание

редовна, задочна

2 сем.

Богословие на личността и обществото

редовна, задочна,
дистанционна

2 сем.

редовна

2 сем.

Църковни изкуства

Магистърски програми за кандидати, които са бакалаври или магистри в други професионални
направления
Религиозно образование

редовна, задочна

2 сем.

Теология

редовна, задочна

4 сем.

редовна

3 сем.

Църковни изкуства

КОНТАКТИ
+359 (62) 618 243
+359 878 653 444
Светла Иванова, секретар
Доц. д-р Магдалена
Легкоступ, зам.-декан

ИЛИ

5000 ВЕЛИКО ТЪРНОВО,
УЛ. „Т. ТЪРНОВСКИ“ №2,
РЕКТОРАТА

Ф АКУЛТЕ Т
“МА Т Е М АТИ КА И ИН ФОРМАТИ К А”
Магистърски програми за кандидати, които са бакалаври или магистри в други
професионални направления

СПЕЦИАЛНОСТИ

Форма на обучение

Срок

Магистърски програми за кандидати, които са бакалаври или магистри в същото и
определени други професионални направления
Технологии за обучение по математика и информатика

редовна, задочна

2 сем.

задочна

3 сем.

Математически структури в информационната
сигурност

редовна, задочна

3 сем.

Информатика. Компютърна мултимедия

редовна, задочна

3 сем.

Информатика. Информационни системи

редовна, задочна

3 сем.

Информатика. Защита на информацията

редовна, задочна

3 сем.

Информатика. Корпоративни мрежови среди

редовна, задочна

3 сем.

Компютърни науки. Приложни компютърни науки

редовна, задочна

3 сем.

Уеб технологии и разработване на софтуер

редовна, задочна

3 сем.

Математика, информатика и информационни
технологии

Математика, информатика и информационни
технологии

задочна

4 сем.

Математика

задочна

3 сем.

Информатика и информационни технологии

задочна

3 сем.

Информатика. Компютърна мултимедия

редовна, задочна

4 сем.

Информатика. Информационни системи

редовна, задочна

4 сем.

Информатика. Защита на информацията

редовна, задочна

4 сем.

Информатика. Корпоративни мрежови среди

редовна, задочна

4 сем.

Компютърни науки. Приложни компютърни науки

редовна, задочна

4 сем.

Уеб технологии и разработване на софтуер

редовна, задочна

4 сем.

Информационни технологии в съдебната и
изпълнителната власт

редовна, задочна,
дистанционна

4 сем.

КОНТАКТИ
+359 (62) 600 461
+359 884 679 496
Михаела Димитрова, секретар
Мария Рачева, орг. учебен процес
Доц. д-р Марияна Николова, декан

ИЛИ

5000 ВЕЛИКО ТЪРНОВО,
УЛ. „АРХ. Г. КОЗАРОВ“ №1

СТОПАНСКИ ФАК У ЛТЕ Т

Магистърски програми за кандидати, които са бакалаври или магистри в други професионални
направления
Социални дейности

задочна

3 сем.

Социално предприемачество

задочна

3 сем.

Здравен мениджмънт

задочна

3 сем.

Бизнес администрация

задочна,
дистанционна

3 сем.

Управление на проекти

3 сем.

Управление на човешките ресурси

задочна
задочна,
дистанционна
задочна

Дигитално предприемачество ***

задочна

3 сем.

редовна, задочна,
дистанционна

4 сем.

Публична администрация
СПЕЦИАЛНОСТИ

Форма на обучение

Срок

Магистърски програми за кандидати, които са бакалаври или магистри в същото и определени
други професионални направления

Маркетинг

3 сем.
3 сем.

Психо-социална рехабилитация

задочна

2 сем.

Финанси

дистанционна

4 сем.

Социални дейности

задочна

2 сем.

Счетоводство и контрол

дистанционна

4 сем.

Социална работа в дългосрочните грижи

задочна

2 сем.

Социално предприемачество

задочна

2 сем.

Международни икономически отношения. Международен
бизнес

задочна

4 сем.

Социални иновации и социални политики** (съвместно с
Технически университет - гр.Габрово)

задочна

2 сем.

Туризъм

задочна

3 сем.

задочна,
дистанционна

2 сем.

задочна

Бизнес администрация

Магистърски програми за кандидати, които са професионални бакалаври в същото
професионално направление

2 сем.

Социални дейности

задочна,
дистанционна

2 сем.

Бизнес администрация

Управление на човешките ресурси

задочна

2 сем.

Маркетинг

Управление и иновации в аутсорсинг сектора

задочна

2 сем.

Туризъм

Дигитално предприемачество ***

задочна

3 сем.

Управление на проекти
Публична администрация

Маркетинг
Международни икономически отношения. Международна
икономика
Счетоводство и контрол. Счетоводство и одит на
нефинансовите предприятия
Счетоводство и контрол. Счетоводство на предприятието

редовна, задочна,
дистанционна
задочна,
дистанционна

2 сем.
2 сем.

задочна

2 сем.

задочна

3 сем.

Финансово-счетоводен мениджмънт

задочна,
дистанционна

2 сем.

Финанси

дистанционна

2 сем.

задочна

2 сем.

Туризъм. Събитиен туризъм

задочна

4 сем.

дистанционна

4 сем.

редовна, задочна,
дистанционна

4 сем.

задочна

4 сем.

ЗАБЕЛЕЖКА:

** Програмата е по проект BG05M2OP001-2.016-019 „Иновативно образование в хуманитарни и социални науки чрез
цифрова трансформация и модернизация на учебните програми във Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Югозападен университет „Неофит Рилски“ и Техническият университет в Габрово в партньорство с чуждестранни университети от Гърция, Полша и Румъния”
*** Програмата ще стартира след получаване на утвърдително решение на Акредитационния съвет на НАОА

КОНТАКТИ
+359 (62) 615 062
ИЛИ
+359 887 165 444
Виолета Захариева, секретар
Доц. д-р Милена Йоргова, зам.-декан

5000 ВЕЛИКО ТЪРНОВО,
УЛ. „АРХ. Г. КОЗАРОВ“ №1

П Е ДАГОГИЧЕСК И ФАК У ЛТЕ Т

Магистърски програми за кандидати, които са бакалаври или магистри
в други професионални направления
Управление на образованието
Управление на образованието - Филиал Враца
Дизайн за дигитално учене*

СПЕЦИАЛНОСТИ

Форма на обучение

Срок

Приобщаващо образование. Специална педагогика
Дизайн за дигитално учене*
Социалнопедагогическа работа с деца в риск

редовна, задочна,
дистанционна
редовна, задочна,
дистанционна

2 сем.

дистанционна

2 сем.

Социалнопедагогическа работа с деца в риск - във Филиал Враца

задочна

2 сем.

Социалнопедагогическа превенция и пробационни дейности

дистанционна

2 сем.

Предучилищна и начална училищна педагогика

редовна, задочна

2 сем.

Предучилищна и начална училищна педагогика - във Филиал Враца

редовна, задочна

2 сем.

редовна, задочна

2 сем.

редовна, задочна

2 сем.

дистанционна

2 сем.

Предучилищна и начална училищна педагогика. Педагогическото
взаимодействие в предучилищното образование и в началния етап на СУ
Предучилищна и начална училищна педагогика.
Педагогическото взаимодействие в предучилищното образование и началния
етап на СУ- Филиал Враца
Съвременни образователни технологии
Съвременни образователни технологии - Филиал Враца
Педагогика на деца със специални образователни потребности
Ограмотяване на деца и възрастни от малцинствени етнически общности
Информационни и комуникационни технологии в началното училище
Информационни и комуникационни технологии в образованието

задочна

2 сем.

дистанционна

2 сем.

задочна, дистанционна

2 сем.

редовна, задочна,
дистанционна
редовна, задочна,
дистанционна

2 сем.
2 сем.

Английски език като чужд в началното училище (първо равнище според
международната класификация на ЮНЕСКО)
език на преподаване – английски

редовна, задочна

2 сем.

Ръководство на музикалните състави

редовна, задочна

2 сем.

Педагогика на обучението по физическо възпитание. Спортна педагогика

редовна, задочна

2 сем.

Физическо възпитание и спорт за деца и младежи със специални
образователни потребности

редовна, задочна

2 сем.

задочна

3 сем.

редовна, задочна,
дистанционна

3 сем.

дистанционна

3 сем.

Социална педагогика (за непритежаващи учителска правоспособност)

дистанционна

3 сем.

Предучилищна и начална училищна педагогика

задочна

4 сем.

Предучилищна и начална училищна педагогика - Филиал Враца

задочна

4 сем.

Информационни и комуникационни технологии в образованието
2 сем.

3 сем.

Социална педагогика

Предучилищна и начална училищна педагогика – ПК. Плевен

Магистърски програми за кандидати, които са бакалаври или магистри в същото и определени други
професионални направления

редовна, задочна,
дистанционна

Английски език като чужд в началното училище (първо равнище според
международната класификация на ЮНЕСКО) език на преподаване – английски
Предприемачество в образованието
Музикална педагогика - ръководство на фолклорна формация*

задочна

4 сем.

редовна, задочна,
дистанционна

2 сем.

задочна

3 сем.

задочна

3 сем.

редовна, дистанционна

2 сем.

Педагогика на обучението по музика

редовна, задочна

3 сем.

Педагогика на обучението по физическо възпитание. Спортна педагогика

редовна, задочна

3 сем.

Физическо възпитание и спорт за деца и младежи със специални
образователни потребности

редовна, задочна

3 сем.

Магистърски програми за кандидати, които са професионални бакалаври в същото професионално направление
Предучилищна и начална училищна педагогика

задочна

Предучилищна и начална училищна педагогика- ПК. Плевен
Социална педагогика
Социална педагогика - ПК. Плевен

4 сем.

задочна

4 сем.

задочна, дистанционна

4 сем.

задочна

4 сем.

ЗАБЕЛЕЖКА:

* Програмата е по проект BG05M2OP001-2.016-0018 „МОДЕРН-А: МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация на Академичната екосистема“ съвместно
със Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и условията и процедурите за прием подлежат на промяна във връзка с очакваната поправка поправката в ЗВО,
в частта съвместни образователни програми.

КОНТАКТИ
+359 (62) 638 826
+359 886 984 595
Румяна Раева, секретар
Проф. дн. Венка КутеваЦветкова, декан

ИЛИ

5000 ВЕЛИКО ТЪРНОВО,
УЛ. „ХРИСТО БОТЕВ“ №19

Д и с т а н ц и о н н а ф о р м а н а о б уч е н и е

Документи за кандидатстване
Сканирано копие от диплома за висше образование. Ако издаването на
дипломата е предстоящо, кандидатът подава уверение или академична
справка, в които е отразен средният успех от семестриалните изпити и успехът от
държавните изпити;
Заявление за кандидатстване, попълнено в електронната система, като се
изисква задължителна начална регистрация чрез валидни лични данни и валиден
адрес на електронна поща;
Сканирано копие на платени такси за участие в кандидатстудентския
прием и класиране и такса изпит (за определени специалности) в размер,
определен от Академическия съвет.

В

съвременния дигитален век ученето е дейност, при която физическото местоположение на участниците в учебния процес става все по-малко важно, а интересите и нивото на подготовка на студентите, свързани с използването на подходящи образователни технологии, може да бъдат определящ фактор
за създаване на привлекателна и съвместна онлайн общност.
Дистанционната форма на обучение е форма за придобиване на висше образование, при която обучавани, преподаватели и администратори могат да са разделени по местоположение, но не непременно и по
време, като създадената дистанция се компенсира с технологии, методи и средства на електронното обучение.
Дистанционната форма на обучение е равнопоставена на редовната форма на обучение по отношение на съдържанието на учебния план, изискван брой кредити за съответната специалност, диплома за завършена образователно-квалификационна степен и професионална квалификация.
Великотърновският университет обявява прием на студенти за обучение в дистанционна форма за част от магистърските програми на Стопански факултет, Педагогически факултет, Исторически факултет, факултет „Математика и
информатика“, Православен богословски факултет и Философски факултет.
Дейността по планирането, организацията и провеждането на дистанционната форма на обучение се осъществява
чрез специално създаденото обслужващо звено на ВТУ – Център за дистанционно обучение.
Обучението се осъществява чрез съвременна информационна и комуникационна техника и софтуер, достъпни на
www.deo.uni-vt.bg. Платформата за дистанционно обучение Мoodle предлага добри възможности за комуникация
(видеоконферентни връзки, форуми и др.), реализиране на съвместни онлайн учебни дейности и отдалечен достъп
до множество мултимедийни ресурси.

Документи за записване на приетите
магистри:
1

Оригинал на дипломата за висше образование, който се връща на кандидата
след записването;

2

Лична карта – след сверяване на данните се връща;

3

Квитанция за платена семестриална такса за обучение;
Таксата за обучение се заплаща:
I. Чрез банков превод по сметката на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“:
УниКредит Булбанк АД
Банкова сметка (IBAN): BG47 UNCR 7000 3124 8596 56
BIC на банката: UNCRBGSF
Титуляр на сметката: ВТУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“
Във вносната бележка задължително се изписват трите имена и ЕГН-то на студента, а
не на внасящия таксата.
II. С дебитна или кредитна карта на ПОС терминал в Кандидатстудентското бюро в
Ректората на Университета.

Приемът на документи, класирането и записването на кандидатите за обучение в дистанционна форма се
извършват по същия ред, по който става и на кандидатите за редовна и задочна форма на обучение в магистърските програми.
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Пишете ни на magistar@ts.uni-vt.bg за въпроси, които ви вълнуват, или за препоръки. За въпроси,
свързани с дистанционната форма на обучение, пишете на do@live.uni-vt.bg
Сайтът ни www.priemunivt.bg се обновява редовно, затова го посещавайте често, за да бъдете
информирани за всичко, което е свързано с вашето кандидатстване.

4

Три снимки формат 3,5/4,5 см;
Записването се извършва в Ректората (Дирекция „Магистърски програми“) с
документ за внесена семестриална такса!

