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В понеделник - 4 юни, от 
10 часа в лекционна зала 
No 13 на Тракийски уни
верситет - Стара Загора, 
официално ще бъде отк
рит кандидатстудентски
ят прием.

Четири са новите спе
циалности за настояща
та учебна година, съоб
щи за медията ни зам.- 
ректорът по учебната 
дейност проф. Гюрга Ми
хайлова. За образовател
но-квалификационна дей
ност (ОКС) "бакалавър" 
това е специалността "Ин
дустриално инженерст-

кси за обучение, но то ще 
бъде незначително и са
мо за част от специално
стите, съобщиха от Тра
кийския университет. С 
40 лв. (от 500 на 540 лв.) се 
вдига годишната такса за 
обучение в ПН "Педагоги
ка". С 20 лв. (от 560 на 580 
лв.) - на техническите спе
циалности във факултета 
по "Техника и техноло
гии". В останалите специ
алности няма увеличение 
на таксите.

Приемът на документи 
на кандидат-студентите 
ще започне на 4 юни и ще

во", професионално нап
равление (ПН) "Енергети
ка". За ОКС "магистър" 
след виеше образование 
новите специалности от 
тази учебна година са: Ин
дустриално инженерство, 
ПН "Енергетика", Енер
гийна ефективност, ПН 
"Енергетика" и Икономи
ка и мениджмънт на чове
шките ресурси, ПН "Ико
номика".
През учебната 2018/ 

2019 г. ще бъдат приети 
общо 1448 студенти, от 
които 1038 - в редовна фор
ма на обучение. От тях 
183 - в магистърски прог
рами след виеше образо
вание, а останалите 1265 
- след средно образова
ние.
Тази година ще има уве

личение на годишните та-

продължи до 26 юни.
Изпитната сесия стар

тира с изпит по биология 
- на 28 юни, следват тест 
по биология (29 юни), из
пит по обща езикова кул
тура (2 юли), тест по геог
рафия, тест по икономи
ка и изпит по социална 
медицина (3 юли), изпит 
по химия (5 юли), тест по 
математика, тест по об- 
щообразователна подго
товка и тест по общотех- 
ническа подготовка (3 
юли).

Балоoбразуването за 
различните специалнос
ти е различно, но за най- 
желаната специалност - 
"Медицина“, кандидат- 
студентите трябва задъл
жително да се явят на из
пит по биология и химия.
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Откриват
кандидатстудентската 

кампания 
в Тракийския 

университет на 4 юни


