Календарен график за приемане на студенти в ЛТУ за
учебната 2019/2020 година
Видове дейности
Приемане на заявления за явяване на предварителни
изпити
Предварителен изпит по биология
Предварителен изпит по математика
Предварителен изпит по английски език
Предварителен изпит по рисуване – графика
Обявяване на резултатите от предварителните изпити

Срокове
от 01.04.2019 г.
до 18.04.2019 г.
20.04.2019 г. (събота)
9:00 часа
20.04.2019 г. (събота)
11:00 часа
20.04.2019 г. (събота)
13:00 часа
21.04.2019 г. (неделя)
10:00 часа
25.04.2019 г.

Идентификация на конкурсните работи по математика,
биология, рисуване и английски език
Всеки кандидат-студент има право лично, с документ за
самоличност и входящ номер, да види конкурсната си
работа и да се запознае с мотивите за получената оценка.
Часовете и залите ще бъдат обявени допълнително на сайта на
Университета – секция „Прием”.

10.05.2019 г.

Срок за подаване на кандидатстудентски документи
За кандидат-студенти, които ще се явяват на изпити
За кандидат-студенти, които ще участват само с оценка от ДЗИ
(матура)

от 17.06.2019 г.
до 28.06.2019 г.
до 05.07.2019 г.

Кандидатстудентски изпит по биология
Кандидатстудентски изпит по математика
Кандидатстудентски изпит по рисуване – графика
Кандидатстудентски изпит по английски език
Обявяване на резултатите от конкурсните изпити

29.06.2019 г.
(събота)
9:00 часа
29.06.2019 г.
(събота)
11:00 часа
30.06.2019 г.
(неделя)
9:00 часа
01.07.2019 г.
(понеделник)
10:00 часа
04.07.2019 г.

Идентификация на конкурсните работи по математика,
биология, рисуване и английски език
Всеки кандидат-студент има право лично, с документ за
самоличност и входящ номер, да види конкурсната си
работа и да се запознае с мотивите за получената оценка.
Часовете и залите ще бъдат обявени допълнително на сайта
на Университета – секция „Прием”.

05.07.2019 г.

Обявяване на първо класиране

08.07.2019 г.

Срок за записване на приетите студенти от първо
класиране
Кандидат-студенти, които са класирани по I желание и не се
запишат в този срок, отпадат от класирането.
Обявяване на второ класиране

08.07. – 16.07.2019 г.

17.07.2019 г.

Записване на приетите студенти от второ класиране Кандидат- 17.07. – 22.07.2019 г.
студентите, които желаят да участват в третото (окончателно)
класиране, депозират оригинала на дипломата си за средно
образование.
Обявяване на трето (окончателно) класиране
Записване на приетите студенти от трето класиране
Попълване на незаети места след трето класиране

23.07.2019 г.
24.07. – 02.08.2019 г.
05.08. – 20.09.2019 г.

