
Скъпи дванадесетокласници обръщаме се към вас с 

покана септември 2019 г. да станете част от студентската 

общност на Технически факултет на Университета по 

хранителни технологии (УХТ), Пловдив. УХТ  има 

институционална акредитация от Националната агенция по 

оценяване и акредитация към Министерски съвет като висше 

училище, а също така и акредитирани професионални 

направления, съгласно които в Технически факултет на 

УХТ се обучават студенти редовно и задочно обучение и 

получават легитимни дипломи за страната и чужбина по 

специалности: 

 Компютърни системи и технологии 

 Автоматика, информационна и управляваща 

техника 

 Топлотехника 

 Машини и апарати за хранително-вкусовата 

и биотехнологичната промишленост. 

Кандидат-студентите подават документи за 

кандидатстване в срок от 18 юни - 2 юли 2019. Класирането за 

прием в УХТ се извършва съгласно формиран бал на всеки 

кандидат, който се образува като сума от следните оценки:  

- 2 х оценка: 

от конкурсния изпит по математика, 

или от държавния зрелостен изпит по математика, 

или от държавния зрелостен изпит по физика, 

или от държавния зрелостен изпит по български език и 

литература, 

или от държавния зрелостен изпит по информатика, 

или от държавния изпит за придобиване степен на 

професионална квалификация, когато тя съвпада с 

желаната специалност 

-   1 х оценката по физика от дипломата 

-   1 х оценката по математика от дипломата. 

С цел формиране на по-висок бал, нашето 

предложение към вас е на 20.03.2019 г. от 900ч. във 

вашата професионална гимназия (ПГЕЕ) да вземете 

участие в състезание по „Информационни технологии“, 

резултатите от което ще бъдат признати като оценка от 

кандидатстудентски изпит за всички специалности на 

Технически факултет към УХТ само за редовно обучение. 

Класирането в състезанието съответства на следните оценки за 

кандидатстване: 

Грамота за 1 място – отличен 6,00 

Грамота за 2 място – отличен 5,95 

Грамота за 3 място - отличен 5,90 

Удостоверение за участие  – много добър 5,00. 

 

 

Надяваме се да станете част от нашето 

академично семейство. 

 

От Ръководството на Технически факултет към УХТ, 

Пловдив 

Контакти  

Сайт: http://uft-plovdiv.bg  

Деканат на Технически факултет, блок І , кабинет 104, 

телефон: +359 32/ 643 126  

Декан: проф. д-р инж. Виолета Димитрова Рашева  

е-mail:  v_rasheva@abv.bg  

Зам. декан: доц. д-р инж. Радослава Николова Габрова 

е-mail: rgabrova@yahoo.com 
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