
Кандидатстудентски прием за учебната 2017/2018 г. 

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СТАРА ЗАГОРА 

Факултет "Техника и технологии" - Ямбол 

Организират кандидатстудентски изпити 

за ОКС „бакалавър“ след средно образование 

За следните специалности:  

 "Автотранспортна и земеделска техника", редовна  и задочна форма 
 "Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия", редовна и задочна форма 
 "Автоматика и компютърни системи", редовна и задочна форма 
 "Електротехника", редовна и задочна форма 
 "Топло и газоснабдяване", редовна и задочна форма 
 "Технология на храните", редовна и задочна форма 

За специалностите може да се кандидатства с: 

 оценки от ДЗИ; 
 тест по избор – ОТП, ООП или Математика, който ще се проведе на 07 юли 2017г. в сградата 

на учебния корпус на Факултет “ Техника и технологии”- Ямбол; 
 Оценки от конкурсни изпити, проведени в други висши училища. 

Подаването на документите за кандидатстудентски изпити за ТрУ- Стара Загора и ФТТ- Ямбол в 
каб. 230/библиотека/- инж. Миглена Казакова 

Срокове  за прием на документи:  от 05 юни 2017 г.  до 26 юни 2017 г. във ФТТ- Ямбол или в ТрУ- 
Стара Загора/вкл. събота и неделя/ 

http://tk.uni-sz.bg/index.php


Дати за провеждане на кандидатстудентските изпити във ФТТ - Ямбол и ТрУ - Стара Загора: 

 
ФТТ- Ямбол ТрУ- Стара Загора 

Тест по математика 
 

07 юли 2017 г. 

 

07 юли 2017 г. 

Тест по общообразователна подготовка 
 

07 юли 2017 г. 

 

07 юли 2017 г. 

Тест по общотехническа подготовка 
 

07 юли 2017 г. 

 

07 юли 2017 г. 

Изпит по обща езикова култура 
 

не се провежда 

 

04 юли 2017 г. 

Тест по биология  
 

не се провежда 

 

30 юни 2017 г. 

Изпит по биология 
 

не се провежда 

 

28 юни 2017 г. 

Изпит по химия не се провежда 
 

06 юли 2017 г. 

Тест по география или икономика не се провежда 
 

29 юни 2017 г. 

Изпит по социална медицина не се провежда 
 
29 юни 2017 г. 

Кандидатстудентска информация: http://ftt.uni-sz.bg;http://www.uni-sz.bg;   тел.046/ 64 01 23 
 

                                                                                                                        от ръководството на ТрУ, ФТТ- Ямбол                                                                                           

http://ftt.uni-sz.bg/
http://www.uni-sz.bg/

