
И през тази година университетът ще даде още една възможност на кандидатстващите, ка-
то обявява предварителни дати за следните изпити: 

1. Предварителни кандидатстудентски изпити за специалностите „Педагогика на обучението 
по музика“ и „Джаз и поп изпълнителско изкуство“ на дати 17.ІІІ.2012 г., 7.ІV.2012 г., 5.V.2012 г. и 
9.VІ.2012 г. от 11.00 ч. в кабинет 509 на Новата сграда на университета – бул. „България“ № 
236. 

2. Предварителни кандидатстудентски изпити за специалността „Педагогика на обучението по 
изобразително изкуство“ на дати 28.ІV.2012 г., 2.VІ.2012 г., 16.ІХ.2012 г. от 9.00 ч. в 103 
семинарна зала на Новата сграда на университета – бул. „България“ № 236. 

3. Предварителни кандидатстудентски изпити по химия: 
25 февруари и 7 април 2012 г. – Химически факултет, Ректорат, ул. „Цар Асен“ № 24, 
информация на тел. 032/261 402 или 032/261 303. 

4. Предварителни кандидатстудентски изпити – тест събеседване по физика:  
25 февруари и 7 април 2012 г. – Факултет по физика и инженерни технологии, Ректорат, 
ул. „Цар Асен“ № 24, стая 214, информация на тел. 032/ 261 335 или 032/261 270. 

 
Български език – 4 юни  
История на България – 5 юни  
Математика – 6 юни  
Химия – 6 юни 
Английски език – 7 юни  
Информатика – 7 юни  
Биология – 8 юни  
География на България – 8 юни 
Тест събеседване по физика – 8 юни  

Начало на изпитите – 9.00 часа. 
 Изпит за проверка на говорните и комуникативните способности ще се провежда от 4 до 8 
юни от 14.00 до 17.00 часа. 
 Оценките всички предварителни изпити са равностойни на тези от планираните за 
провеждане през юли конкурсни изпити. 
 

Желаещите заявяват участие, като подават молба, представяйки лична карта (оригинал и 
ксерокопие) и заплащайки кандидатстудентска такса в централната сграда на университета 
(Ректорат), в Университетския информационен център, от 26 март до 23 май и в бюрата по гра-
дове. 

Завършилите средно образование подават документи, по един от следните начини: 

1. В ректората на университета – ул. „Цар Асен” № 24, в централната сграда на университета в 
Университетския информационен център от 26 март до 23 май 2012г. 

2. В бюрата на  
ЦКПИ (http://ckpi-bg.com/byura_za_priem_na_KS_dokumenti.aspx) и НАПС 
(http://www.naps.bg/office.php) от 19 март до 18 май 2012 г. в посочените по-долу градове.   
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