
Решихте ли 
къде ще 
учите?



УНИВЕРСИТЕТИ
В СОФИЯ

Указания и препоръки



Предстои да 
научите

Списък на университетите 

Условия за кандидатстване



Как да 
кандидатствам

Поради създалата се извънредна ситуация свързана с 

пандемията от COVID-19 все още няма окончателни 

данни за срокове за подаване на документи , класиране и 

прием на новоприетите студенти. Единственото сигурно е, 

че сроковете ще бъдат удължени. Всеки университет има 

право предложи дати за подаване по електронен път на 

документи за кандидатстване и график за провеждане на 

онлайн изпити.



Матурата –
първа стъпка към 
университета

Български език и 
литература

Предмет по избор

Повечето университети в 

София предлагат специалности 

с прием оценките от матурата!



Софийски
университет

130 годишна 
традиция

16 факултета във 
всички области на 
науката и културата



Факултет по 
науки за 
образованието 
и изкуствата

Педагогически 
специалности

Специалности с 
изкуства



Специалности 
с рисуване

Графичен дизайн

Изобразително
изкуство

Интересно



Графичен 
дизайн

Нова, развиваща се специалност

Съчетава изобразително изкуство и работа на 

компютър

Дизайн на печатни материали

Уеб дизайн



Изпитна 
дисциплина

Събеседване с 

представяне на 

портфолио



Видео и 
анимация

Уеб сайт
Творби и 
изложби

Публикации 
в списания

Олимпиади

Графична 
обработка



Изобразително 
изкуство

Педагогическа специалност

Съчетава изобразително изкуство и умения за 

преподаването му



Изпитни 
дисциплини

Събеседване с 

представяне на 

портфолио

или

Оценка от матурите



Факултет по 
науки за 
образованието 
и изкуствата

Предучилищна и 
начална училищна 
педагогика

Специална 
педагогика

Интересно



Бъдещи 
учители за 
нуждите на 
началното и 
предучилищно 
образование 

с изпит

или 

с матура



Художествена 
академия

18 специалности 
в областта на 
визуалното изкуство



Изящни изкуства Приложни изкуства
Академията 

подготвя 

специалисти в 

областта на 

визуалните 

изкуства 



Университет по 
архитектура, 
строителство и 
геодезия

Разнообразни 
бакалавърски 
програми



Университет по 
архитектура, 
строителство и 
геодезия

Архитектура

Ландшафтна
архитектура

Интересно



Лесотехнически 
университет

Университет с много 
стажове на открито



Лесотехнически 
университет

Ландшафтна 
архитектура

Интересно



Кандидатстване 
за ландшафтна
архитектура

Изпит Матура



Технически 
университет

Труден университет с 
много перспективни 
специалности

.



Технически 
университет

Инженерен дизайн

Интересно



Университет по 
библиотекознание 
и информационни 
технологии

Съчетава 
традиционната 
подготовка с високо 
ниво на ИТ



Списък на 
специалностите
от факултета по 
информационни
науки



Списък на 
специалностите
от факултета по 
информационни
науки



Специалности 
във факултета 
по ИТ

Информационна 
сигурност

Компютърни науки

Интересно



Минно-геоложки 
университет

Много практически 
специалности



Университет за 
национално и 
световно 
стопанство



Национална 
академия за 
театрално и 
филмово 
изкуство

Театър, кино и нови 
технологии



Национална 
академия за 
театрално и 
филмово 
изкуство

Анимация

Фотография

Пантомима

Интересно



Национална 
спортна 
академия

Съчетава науката и 
спорта



Факултети
Учителски 

Треньорски 

Кинезитерапия, туризъм и спортна анимация

Интересно



Медицински 
университет



Медицински 
колеж

3-годишно 
професионално 
обучение



Специалности

Интересно

Кандидатстване с

• оценка от дипломата

• практически изпити

• мотивация



Нов български 
университет

Частен университет

Широк кръг от 
специалности.



Нов български 
университет

Списък на 
факултетите

Интересно



УНИВЕРСИТЕТИ
В СТРАНАТА



ВЕЛИКО-
ТЪРНОВСКИ 
УНИВЕРСИТЕТ 
"Св. св. Кирил
и Методий" 
9 факултета

Педагогически факултет
 Факултет по изобразително 

изкуство



Бургаски 
свободен 
университет 

 специалности:

 юридически науки

 икономически и управленски науки

 по информатика и технически науки

 по хуманитарни науки



ТРАКИЙСКИ 
УНИВЕРСИТЕТ 
СТАРА ЗАГОРА
два филиала в 
Ямбол и Хасково

 Аграрен факултет

 Ветеринарномедицински факултет

 Медицински факултет

 Педагогически факултет

 Стопански факултет

 Педагогически факултет



Варненски
свободен 
университет 
„Черноризец 
Храбър“

8 факултета и 
филиал в град 

Смолян



Пловдивски 
университет 
„Паисий 
Хилендарски“
9 факултета и два 
филиала в 
Кърджали и 
Смолян.



ВАЖНО!

Ако сте се насочили към университет и 
специалност, влезте в сайта на 
избрания от вас  университет и 
внимателно се запознайте със 

сроковете за прием на документи , 
кандидатстване и полагане на изпити, 

които тази година ,поради 
извънредната ситуация ,в която се 

намираме днес, са различни за всеки 
университет.



Но каквото и 
да изберете, 
не забравяйте

СПОРТА!



Увереност

Знания и 
умения

Какво ни трябва, 
за да намерим 

работа?

Образование 
и 

квалификация

Дисциплина 
и 

отговорност

Умения за 
общуване



Благодарим за                    
вниманието!


