ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“
ФАКУЛТЕТ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
ПРОГРАМА НА КОНКУРСНИТЕ ИЗПИТИ
за прием на студенти след средно образование 2021 г.

Специалности от професионално направление 8.2. Изобразително изкуство
образователно-квалификационна степен „бакалавър“
СПЕЦИАЛНОСТ ИЗЯЩНИ ИЗКУСТВА – ГРАФИКА (Р)
І част.
1. Оценката от портфолиото.
ІІ част.
- Оценката от събеседването.
Балообразуване: Оценката от І част се умножава по 3 + оценката от ІI част.
Максимален бал – 24,00.
Изисквания за портфолио:
• Автобиография на кандидата.
• Най-малко 5 (но не повече от 10) творби или снимки на творби, които да представят способностите на кандидата в различни жанрове: портрет, натюрморт, пейзаж,
фигурална композиция.
• Творбите трябва да са изпълнени в черен материал по избор на кандидата и
да представят знанията и уменията му да помести във формàта, да изгради балансирана композиция, да изгради светлосянъчно формите и предметите.
• Творбите трябва да представят възможно най-добре качествата на кандидата: да покаже добра рисунъчна култура, изграждане с линия, щрих и петно.
• Файлов формат: PDF, JPEG или DOCX.
Срокът за представяне на портфолиото е до 23 април 2021 г., 24:00 часа за
предварителна сесия.
Портфолиото се изпраща по електронен път на имейл: m.dzhanovski@ts.uni-vt.bg с
тема „Кандидатстудентски изпит за специалност „Графика“.
Събеседване с кандидатите чрез приложен софтуер за разговори и видеовръзка по интернет
(Microsoft Teams, Zoom, Google Meet, Skype и др.), което ще се проведе на 24 април 2021 г. от
9:00 до 17:00 часа.
Кандидат-студентите трябва да заявят онлайн конкурсния изпит до 21 април 2021 г.

СПЕЦИАЛНОСТ ИЗЯЩНИ ИЗКУСТВА – ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН И ВИЗУАЛНИ КОМУНИКАЦИИ (Р)
I част.
Избира се един от двата начина:
1. Оценката от портфолиото.
2. Оценката от държавните зрелостни изпити за придобиване на професионална квалификация (практика) в националните специализирани училища по изобразително изкуство.
ІІ част.
- Оценката от събеседването.
Балообразуване: Оценката от І част се умножава по 3 + оценката от ІI част.
Максимален бал – 24,00.
Изисквания за портфолио:
– файлов формат: PDF, JPEG или DOCX, А4, от 5 до 20 страници;
– име на файла: трите имена на кандидата;
– да включва информация за автора: трите имена, имейл, телефон, Skype име, образование и творчески изяви;
– примерно съдържание: графичен дизайн, рисунки, живопис, графика, фотография и
др. изкуства, които да представят досегашната самостоятелна, творческа и учебна работа на
кандидата;
– разработки на плакати по примерните теми за кандидатстудентския изпит, публикувани на сайта на ФИИ – http://www.uni-vt.bg/bul/pages/?page=177&zid=128
– копия на сертификати и награди, ако има такива.
Критерии за оценяване:
✓ Оригиналност на идеята и пластично изграждане на композицията.
✓ Използване на подходящ шрифт и правилното му позициониране в композиционното решение.
✓ Усещане за хармонията на основните цветови стойности и стилизацията на формата.
Срокът за представяне на портфолиото е до 23 април 2021 г., 24:00 часа за предварителна сесия.
Портфолиото се изпраща по електронен път на имейл: gdvcdepartment@gmail.com с тема
„Кандидатстудентски изпит за специалност „ГДВК“ или „Кандидатстудентски изпит за специалност „ГДВК“ и „ИДКИ“.
Събеседване с кандидатите чрез приложен софтуер за разговори и видеовръзка по интернет
(Microsoft Teams, Zoom, Google Meet, Skype и др.), което ще се проведе на 24 април 2021 г. от
9:00 до 17:00 часа.
Кандидат-студентите трябва да заявят онлайн конкурсния изпит до 21 април 2021 г.

СПЕЦИАЛНОСТ ИЗЯЩНИ ИЗКУСТВА – ЖИВОПИС (Р)
І част.
Избира се един от двата начина:
1. Оценката от портфолиото.
2. Оценката от държавните зрелостни изпити за придобиване на професионална квалификация (практика) в националните специализирани училища по изобразително изкуство.
ІІ част.
- Оценката от събеседването.
Балообразуване: Оценката от І част се умножава по 3 + оценката от ІI част.
Максимален бал – 24,00.
Изисквания за портфолио:
• Автобиография на кандидата.
• Най-малко 5 (но не повече от 10) цветни репродукции на творби на кандидата В
ЦВЯТ.
• Упоменават се – размер и материали на творбата.
• Файлов формат: PDF, JPEG или DOCX.
Срокът за представяне на портфолиото е до 23 април 2021 г., 24:00 часа за предварителна
сесия.
Портфолиото се изпраща по електронен път на имейл: martina.karaivanova@mail.bg с тема
„Кандидат-студентски изпит за специалност „Живопис“.
Събеседване с кандидатите чрез приложен софтуер за разговори и видеовръзка по интернет
(Microsoft Teams, Zoom, Google Meet, Skype и др.), което ще се проведе на 24 април 2021 г. от
9:00 до 17:00 часа.
Кандидат-студентите трябва да заявят онлайн конкурсния изпит до 21 април 2021 г.

СПЕЦИАЛНОСТ ИЗЯЩНИ ИЗКУСТВА – СКУЛПТУРА (Р)
І част.
- Оценката от портфолиото.
ІІ част.
- Оценката от събеседването.
Балообразуване: Оценката от І част се умножава по 3 + оценката от ІI част.
Максимален бал – 24,00.
Изисквания за портфолио:
• Автобиография на кандидата.
• Най-малко 5 (но не повече от 10) фотографии на творби на кандидата.
• Упоменават се – размер и материали на творбата.
• Файлов формат: PDF, JPEG или DOCX.

Срокът за представяне на портфолиото е до 23 април 2021 г., 24:00 часа за предварителна
сесия.
Портфолиото се изпраща по електронен път на имейл: georgi_minchev@yahoo.com с тема
„Кандидатстудентски изпит за специалност „Скулптура“
Събеседване с кандидатите чрез приложен софтуер за разговори и видеовръзка по интернет
(Microsoft Teams, Zoom, Google Meet, Skype и др.), което ще се проведе на 24 април 2021 г. от
9:00 до 17:00 часа.
Кандидат-студентите трябва да заявят онлайн конкурсния изпит до 21 април 2021 г.
СПЕЦИАЛНОСТ ИЗЯЩНИ ИЗКУСТВА – СТЕНОПИС (Р)
І част.
Избира се един от четирите начина:
1. Оценката от портфолиото.
2. Оценката от държавните зрелостни изпити за придобиване на професионална квалификация (практика) в националните специализирани училища по изобразително изкуство.
3. Оценката по изобразително изкуство от дипломата, когато предметът е профилиращ за
профилите Изобразително изкуство и Християнско изкуство и култура от средните училища.
4. Сертификат за творчески постижения в изложби конкурси, организирани от ФИИ.
ІІ част.
- Оценката от събеседването.
Балообразуване: Оценката от І част се умножава по 3 + оценката от ІI част.
Максимален бал – 24,00.
Изисквания за портфолио.
Портфолиото не трябва да надвишава формат А4, а съдържанието да е разположено на не
по-малко от 5 и на не повече от 20 страници.
Файлов формат: PDF, JPEG или DOCX.
Срокът за представяне на портфолиото е до 23 април 2021 г., 24:00 часа за предварителна
сесия.
Портфолиото се изпраща по електронен път на имейл: borisjelev@ts.uni-vt.bg с тема „Кандидатстудентски изпит за специалност „Стенопис“.
Събеседване с кандидатите чрез приложен софтуер за разговори и видеовръзка по интернет
(Microsoft Teams, Zoom, Google Meet, Skype и др.), което ще се проведе на 24 април 2021 г. от
9:00 до 17:00 часа.
Кандидат-студентите трябва да заявят онлайн конкурсния изпит до 21 април 2021 г.
СПЕЦИАЛНОСТ ИЗЯЩНИ ИЗКУСТВА – РИСУВАНЕ И ИНТЕРМЕДИЯ (Р)
І част.
Избира се един от двата начина:
1. Оценката от портфолиото.
2. Оценката от държавните зрелостни изпити за придобиване на професионална квалификация (практика) в националните специализирани училища по изобразително изкуство.

ІІ част.
- Оценката от събеседването.
Балообразуване: Оценката от І част се умножава по 3 + оценката от ІI част.
Максимален бал – 24,00.
Изисквания за портфолиото:
1. Данни за кандидата: трите имена, рождена дата, средно образование, къде е завършено. Ако кандидатът има участие в художествени изложби, ученически пленери, конкурси, те също да бъдат описани.
2. Представяне на оригинални авторски творби: най-малко 5 (но не повече от 10),
без ограничение на вида изобразителна медия – живописни, графични, пластични, скулптурни или компютърни изображения – по избор на кандидата. За завършилите специализирани училища по изкуствата могат да се представят фотографии на дипломни работи/проекти.
Портфолиото да се подготви във файлов формат PDF.
Портфолиото се изпраща по електронен път на имейл: m70_m@abv.bg с тема „Кандидатстудентски изпит за специалност „Рисуване и интермедия“.
За допълнителна информация: доц. д-р Младен Младенов
тел.+359887493559, e-mail: m70_m@abv.bg
Срокът за представяне на портфолиото е до 23 април 2021 г., 24:00 часа за предварителна сесия.
Събеседване с кандидатите чрез приложен софтуер за разговори и видеовръзка по интернет
(Microsoft Teams, Zoom, Google Meet, Skype и др.), което ще се проведе на 24 април 2021 г. от
9:00 до 17:00 часа.
Кандидат-студентите трябва да заявят онлайн конкурсния изпит до 21 април 2021 г.
СПЕЦИАЛНОСТ ИНТЕРАКТИВЕН ДИЗАЙН И КОМПЮТЪРНИ ИГРИ (Р)
І част.
- Оценката от портфолиото (умножава се по 3).
ІІ част.
- Оценката от събеседването.
Балообразуване: Оценката от І част се умножава по 3 + оценката от ІI част.
Максимален бал – 24,00.
Изисквания за портфолио.
– файлов формат PDF, JPEG или DOCX, А4, от 5 до 20 страници;
– име на файла: трите имена на кандидата;
– да включва информация за кандидата: трите имена, имейл, телефон, Skype име, образование и творчески изяви;
– мотивационно писмо;
– примерно съдържание: графичен дизайн, рисунки, живопис, графика, фотография и др. изкуства, които да представят досегашната самостоятелна, творческа и учебна работа на кандидата;

– разработки на плакати по примерните теми за кандидатстудентски изпит, публикувани на
сайта на ФИИ http://www.uni-vt.bg/bul/pages/?page=177&zid=128
– копия на сертификати и награди, ако има такива.
Портфолиото се изпраща по електронен път на имейл: gdvcdepartment@gmail.com с тема
„Кандидатстудентски изпит за специалност „ИДКИ“.
Срокът за представяне на портфолиото е до 23 април 2021 г., 24:00 часа за предварителна
сесия.
Събеседване с кандидатите чрез приложен софтуер за разговори и видеовръзка по интернет
(Microsoft Teams, Zoom, Google Meet, Skype и др.), което ще се проведе на 24 април 2021 г. от
9:00 до 17:00 часа.
Кандидат-студентите трябва да заявят онлайн конкурсния изпит до 21 април 2021 г.
СПЕЦИАЛНОСТ ВИЗУАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ (Р)
І част.
Избира се един от четирите начина:
1. Оценката от портфолиото.
2. Оценката от държавните зрелостни изпити за придобиване на професионална квалификация (практика) в националните специализирани училища по изобразително изкуство.
3. Оценката по изобразително изкуство от дипломата, когато предметът е профилиращ за
профилите Изобразително изкуство от средните училища.
4. Оценката от специалните изпити за всички специалности, организирани и проведени от
ФИИ на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.
ІІ част.
- Оценката от събеседването.
Балообразуване: Оценката от І част се умножава по 3 + оценката от ІI част.
Максимален бал – 24,00.
Изисквания за портфолио:
Портфолиото трябва да съдържа:
– кратка автобиографична справка: трите имена, образование, грамоти, награди,
участия във форуми за визуални изкуства;
– 5 броя репродукции на рисунки, проекти, авторски произведения в областта на визуалните изкуства.
Файлов формат PDF или PowerPoint.
Портфолиото се изпраща по електронен път на имейл ancheva22@abv.bg или
a.ancheva@ts.uni-vt.bg с тема „Кандидатстудентски изпит за специалност „ИИВИ“.
Срокът за представяне на портфолиото е до 23 април 2021 г., 24:00 часа за предварителна сесия.
Събеседване с кандидатите чрез приложен софтуер за разговори и видеовръзка по интернет
(Microsoft Teams, Zoom, Google Meet, Skype и др.), което ще се проведе на 24 април 2021 г. от
9:00 до 17:00 часа.
Кандидат-студентите трябва да заявят онлайн конкурсния изпит до 21 април 2021 г.

СПЕЦИАЛНОСТ ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО:
І част.
Избира се един от двата начина:
1. Оценката от портфолио;
2. Оценката от държавните зрелостни изпити за придобиване на професионална квалификация (практика) в националните специализирани училища по изобразително изкуство.
ІІ част.
- Оценката от събеседването.
Балообразуване: Оценката от І част се умножава по 3 + оценката от ІI част.
Максимален бал – 24,00.
Портфолиото се изпраща по електронен път на имейл: kosevsa@ts.uni-vt.bg с тема „Кандидатстудентски изпит за специалност „ПОИИ“.
Ако сте кандидатствали в която и да е специалност от направление 8.2. Изящни изкуства –
Графика, Графичен дизайн и визуални комуникации, Живопис, Рисуване и интермедия,
Скулптура, Стенопис, Интерактивен дизайн и компютърни игри, Визуални изследвания,
оценката ще ви послужи за класиране и в специалност ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО
ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО от направление 1.3. Педагогика на обучението по….
Срокът за представяне на портфолиото е до 23 април 2021 г., 24:00 часа за предварителна
сесия.
Събеседване с кандидатите чрез приложен софтуер за разговори и видеовръзка по интернет
(Microsoft Teams, Zoom, Google Meet, Skype и др.), което ще се проведе на 24 април 2021 г. от
9:00 до 17:00 часа.
Кандидат-студентите трябва да заявят онлайн конкурсния изпит до 21 април 2021 г.

