
  

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” 

ФАКУЛТЕТ „МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА” 

 

 

ОРГАНИЗИРАТ 

НАЦИОНАЛЕН ПРОЛЕТЕН ТУРНИР ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 

 НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ 

за ученици от VIII до XII клас 

16 АПРИЛ 2022 г. 

 

РЕГИСТРАЦИЯ 
 

Състезание по информационни технологии, с което ще се даде шанс на ученици от цялата страна да 

покажат на какво са способни и да получат адекватна оценка на своите знания. Турнирът ще се проведе 

онлайн на 16 април 2022 година. В него може да участват ученици от 8 до 12 клас в категория „Интернет 

приложения” или „Приложни програми“.  

Желаещите да участват в турнира се регистрират online чрез попълване на онлайн формуляр ТУК. 

Срокът за регистрация е до 12:00 ч. на 14.04.2022 г. 

По време на провеждането на турнира участниците представят вече завършени проекти. Единственото 

условие при участие е записаният проект да не е награждаван на други национални състезания или 

олимпиади. Учениците може да бъдат по един или по двама в група. Ще се наблегне на критериите, които ще 

бъдат предварително публикувани в страницата. Проектите ще се оценяват, както от доказали се в своята 

сфера университетски преподаватели, така и от представители на местния бизнес, пресъздавайки една по себе 

си симбиоза, гарантираща получаването на адекватна оценка. 

Журито е съставено от изтъкнати дългогодишни преподаватели по програмиране във 

Великотърновския университет, както и от представители на местния ИТ бизнес. 

ЗА УЧАСТИЕ В ТУРНИРА НЕ СЕ ЗАПЛАЩА ТАКСА. 

Представянето на регистрираните проекти ще има възможност да се извърши чрез платформа за 

онлайн комуникация. Самото представяне ще започне в 9:00 часа на 16 април, по предварително определен 

ред. Времето за представяне на проектите е 20 минути. Оценяването се извършва съгласно публикуваните 

критерии. 

Журито определя наградите сред събралите най-много точки. Получените точки се преобразуват в 

оценка по шестобалната система съгласно своевременно оповестена от Журито таблица за съответствие. В 

таблицата за съответствие долната граница за оценка Отличен (6.00) не може да бъде по-висока от 100 точки. 

Получената оценка от всеки участник има валидност две години, включително годината на 

получаване. Журито подготвя и предоставя удостоверение с получената оценка на участниците от 11. и 12. 

клас, както и на тези, завършили предходната учебна година, които са заявили желанието си да получат 

документа.  

Резултатите от турнира са валидни за кандидатстване в специалностите Информатика, 

Компютърни науки, Софтуерно инженерство, Информационно брокерство и дигитални медии, 

Педагогика на обучението по математика и информатика.  

Резултатите от турнира ще бъдат публикувани в интернет. Награждаването на победителите ще се 

извърши по училища. 

За връзка с нас: 

Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ 

Факултет „Математика и информатика”: 062/ 600 461, 0884 679496 

Организационен комитет: 0887 718784. 

 

https://forms.office.com/r/12SkJxXbTv
https://forms.office.com/r/12SkJxXbTv
https://www.uni-vt.bg/bul/pages/?page=1791&zid=164
https://www.uni-vt.bg/bul/pages/?page=1791&zid=164

