
ИЗНЕСЕНА МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА НА ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ 

В ГР. КЪРДЖАЛИ 

2021/2022 

ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА 

 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: Педагогика  

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: магистър 

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ: педагог, детски учител и начален учител 

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: редовна 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО: 3 семестъра–за бакалаври от професионалното 

направление Педагогика 

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: диплома за завършена ОКС „Бакалавър“ Професионално 

направление : Педагогика  

ФОРМА НА ДИПЛОМИРАНЕ: писмен държавен изпит или защита на дипломна работа 

ТАКСИ: 2795,73лв. –за трисеместриалната програма (по 931,91лв. на семестър) 

Трисеместриалното обучение се провежда от Педагогическия факултет  на територията на 

Филиал „Любен Каравелов“ –гр. Кърджали. Ако групата във филиала в Кърджали е под 15 

студенти, обучението се пренасочва в Пловдив. 

Ръководители на магистърската програма -  проф. д-р Владимира Ангелова 

 Прием на документи в  гр. Кърджали- ас. Маргарита Атанасова- 0884280101 

 

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА МАГИСТЪРСКАТА ПРОГРАМА 

 Кандидатите за обучение в магистърските програми подават лично или чрез други лица  

следните документи за кандидатстване:  

1.Молба/ Заявление до ректора по образец;  

2.Оригинал и копие на дипломата за завършено висше образование. Оригиналната диплома се 

връща на кандидата веднага след сверяване с копието. В случай че издаването на дипломата е 

предстоящо, кандидатът подава уверение, в което са отразени средният успех от следването и 

успехът от държавните изпити;  

3. Такса за кандидатстване – 30 лв. 

 

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ СЕ ПРИЕМАТ ОТ 13.09.2021 Г. ДО 20.09.2021 Г 

12:00 -16:00 ч  В БИБЛИОТЕКАТА НА ФИЛИАЛА 

 



 

СЪСТЕЗАТЕЛЕН БАЛ И КЛАСИРАНЕ 

1.Състезателният бал на кандидатите за обучение срещу заплащане се образува като сума от 

средния успех от семестриалните изпити и средния успех от държавните изпити (дипломната 

работа) от дипломата за висше образование и други допълнителни изисквания на факултетите 

(ако има такива).  

2.Класирането на кандидатите се извършва по низходящ ред на състезателния бал и по реда на 

посочените специалности, форми на обучение и основание за прием (държавна поръчка или 

платено обучение).  

                                  ЗАПИСВАНЕ И ОБУЧЕНИЕ НА НОВОПРИЕТИТЕ МАГИСТРИ 

1.Кандидатите сами се информират за резултатите от класирането и сроковете за записване.  

2.Приетите студенти, които не са се записали в определения срок, губят студентските си права.  

3. При записването приетите студенти представят:  

– Оригинал и копие на диплома за завършено висше образование. В случай че издаването на 

дипломата е предстоящо, кандидатът подава уверение (оригинал), в което са отразени 

средният успех от следването и успехът от държавните изпити. Кандидатствалите с 

уверения се задължават да представят дипломата веднага след нейното получаване;  

– Копие на диплома за завършено средно образование;  

– Документ за самоличност – само се представя при записване, без да се изисква ксерокопие 

на този документ;  

– Документ за платена семестриална такса за обучение;  

– Три снимки с формат 3.5/4.5 см; 

- Именник и студентска книжка. 

Студентите, приети за обучение срещу заплащане, сключват при записването си договор за 

обучение.  

       След записването си студентът няма право да променя вида на магистърската програма и 

формата на обучение.  

При отписване от Университета след започване на учебната година внесената 

семестриална такса не се възстановява. 

Правила за прием на магистри – https://uni-plovdiv.bg/pages/index/1311/ 

 


