
Прием в ОКС “магистър”  
дистанционна форма на обучение  

                             2019/2020 учебна година 

Предлагани магистърски програми 

І. Магистърски програми към І. Магистърски програми към Факултета по библиоте-Факултета по библиоте-
кознание и културно наследство (ФБКН)кознание и културно наследство (ФБКН)    

 
Библиотечно-информационен и културен мениджмънт – 
срок на обучение 3 семестъра  

 Медийна информация и реклама – срок на обучение 3 семестъра  

ІІ. Магистърски програми къмІІ. Магистърски програми към  Факултета по информаци-Факултета по информаци-
онни науки (ФИН)онни науки (ФИН)    

 Информационни системи и технологии – срок на обучение 3 се-
местъра  

Срокове и необходими документиСрокове и необходими документи  

 

 Кандидатстване 
 От 15 юли до  04 септември 2019 г., от 10:00 до 12:30 часа и от 13:00 
до 14:00 часа всеки работен ден в ЦДО, каб. 100. 

 документи 
 Диплома за завършено образование — ОКС “бакалавър” или ОКС 
„магистър“ (оригинал и ксерокопие)/Академична справка; 
Такса за кандидатстване, в размер на 38 лв. (таксата се заплаща в касата на 
УниБИТ - стая 103); 
Документ за самоличност (лична карта), който след проверка се връща. 
Документите се подават в Центъра за дистанционно обучение (ЦДО) 

Класиране 
Класирането се извършва само по документи и съгласно Закона за висшето 
образование(ЗВО).  

Обявяване на класираните студенти :   09.09.2019 г. на сайта на ЦДО 

* За Държавна поръчка могат да кандидатстват студенти, завършили УниБИТ 
в същото професионално направление и класирането е по успех. 

Записване 
Срок за записване:  

   От 10.09.2019 г. до 12.09.2019 г. включително, от 10 до 12:30 часа и 
от 13 до 16 часа в ЦДО (кабинет 100).  
**Допълнително кандидатстване за студенти на УниБИТ,  
защитили през м. октомври 2019 г. 
Подаване на документи: 07.10-15.10.2019 г. 
Записване: 16.10-18.10.2019 г. 

        УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 

 

УниБИТ 

Център за дистанционно обучение 
(ЦДО)  

кабинет 100, 1 етаж,  
бул. “Цариградско шосе” № 119,  

гр. София, п.к. 1784 
сайт на ЦДО: www.e-learning.unibit.bg 

Дистанционното обучение е форма, 
равнопоставена на редовната форма на 
обучение по отношение на съдържани-
ето на учебния план, изисквания брой 
кредити за съответната специалност, 
диплома за завършена образователно-
квалификационна степен и професио-
нална квалификация.  

Специфичното тук е времето, което 
обучаваният ще отделя за контактите си 
с обучаващите. Дистанционното обуче-
ние предполага минимално време за 
контакти между обучавани и обучава-
щи. Присъствените консултации се про-
веждат само в събота и неделя, разпре-
делени през седмиците от семестъра.  

 Хорариумът на присъствените 
консултации е до 30% от съответния за 
редовната форма на обучение 
(съгласно Наредбата за държ. изисква-
ния за организиране на дистанционна 
форма на обучение във ВУ). На базата 
на предоставяните на обучавания учеб-
ни материали и активното ползване на 
комуникационни средства (интернет, 
скайп, електронна поща, мобилни теле-
фони и др.) за връзка с обучаващите, 
обучаваният ще трябва да се подготвя 
самостоятелно.  

Ето защо е необходимо студентите 
да имат постоянен достъп до интер-
нет чрез компютър (лаптоп или таб-
лет), за да могат да участват активно в 
процеса на обучениe през платформата 
ILIAS. Достъпът се осъществява с потре-
бителско име и парола, което се дава в 
деня на първата присъствена консулта-
ция. Може да се работи от вкъщи, от 
работното място и от всяка точка при 
наличие на интернет връзка. 

Обучението в дистанционна форма 
изисква студентите да могат да работят 
с: 

Операционната система Microsoft 
Windows XP / Vista / 7 / 8 
Основните продукти от пакета MS 

OFFICE - приложенията Word, Excel и 
PowerPoint (редактиране и форматира-
не на документ, използване на форму-
ли и функции, съставяне на диаграми, 
пренасяне на информация в слайдове) 
Електронна поща – изпращане на 

писмо с прикачен файл 
Internet Explorer / Mozilla Firefox / 

Opera / Safari / Google Chrome 
Комуникационната програма Skype 
Със софтуера Adobe Reader 
Дистанционното обучение е удобно 

най-вече за тези, които работят и са 
ограничени във възможността за по-
продължително отсъствие от работното 
си място, както и за лица със специални 
образователни потребности или в не-
равностойно положение. 

Дистанционна форма на обучение 

http://www.unibit.bg/about-unibit/administrative-units/centers-laboratories#center-for-distance-learning
http://www.unibit.bg/about-unibit/administrative-units/centers-laboratories#center-for-distance-learning

