
ПРИЕМ НА РЕДОВНИ ДОКТОРАНТИ ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА ЗА 2017/2018 Г. 

ЗА ФАКУЛТЕТ „ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ“ – ГР. ЯМБОЛ 
 

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за прием на 
редовни и задочни докторанти по държавна поръчка за учебната 2017-2018 г. 
съгласно Решение № 236 на Министерски съвет от 27.04.2017 г. по следните 
научни специалности (докторски програми) 
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ФАКУЛТЕТ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ – ГР. ЯМБОЛ 

5. 
Технически 

науки 
5.1. 

Машинно 
инженерство 

1. Двигатели с вътрешно 
горене 

1 - 

2. Технология на шевното 
производство 

1 - 

5. 
Технически 

науки 
5.2. 

Електротехника, 
електроника и 

автоматика 

1. Автоматизация на 
инженерния труд 

1 - 

2. Автоматизирани системи за 
обработка на информация и 
управление (по отрасли) 

1 - 

Обявата е поместена в „Държавен вестник”, бр. 71/01.09.2017 г. 
В срок 2 месеца считано от датата на обнародването в „Държавен вестник” 

кандидатите подават следните документи: 

1. Заявление до декана по образец (от сайта на университета – www.uni-sz.bg), 
заведено в деловодството на факултета; 
2. Автобиография – европейски формат; 
3. Диплома с приложението (оригинал или нотариално заверено копие) за 
придобита образователно-квалификационна степен „магистър” или академична 
справка за завършено обучение (оригинал или нотариално заверено копие); 
4. Когато дипломата е за придобита в чужбина степен на висше образование 
или за периоди на обучение, завършени в чуждестранни висши училища, 
признати по законодателството на съответната държава, кандидатът прилага и 
решение на комисия по процедурата „За признаване от Тракийски университет 
на придобита в чужбина степен на висше образование” 
5. Други документи, удостоверяващи интересите и постиженията им в 
съответната научна област; 
6. Документ за платена такса; 

Подаване на документи: Факултет Техника и технологии – Ямбол - ул. 
Граф Игнатиев 38, тел. 046/669181 
ТАКСИ ЗА КОНКУРСЕН ИЗПИТ НА КАНДИДАТ-ДОКТОРАНТИ  
30 лв.(изпит по специалността) 
25 лв.(изпит по чужд език) 
 
Информация за други докторски програми на ТрУ:  

http://uni-sz.bg/wp-content/uploads/truni/file/Obiava-PhD-za%20saita-17-18_NEW.docx 

 

http://uni-sz.bg/wp-content/uploads/truni/file/Obiava-PhD-za%20saita-17-18_NEW.docx

