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Специалност Теология е обявена за една от приоритетните специалности на висшето
образование. По този повод ръководството на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий" взе
решение, кандидатите, които до 2 юли 2018 г. се запишат за редовни студенти в първи
курс за учебната 2018-2019 г., да бъдат освободени от таксата за обучение през първия
семестър (виж „Освободи лятото" ).
Бакалавърската програма по Теология е 8 семестъра на обучение, редовна форма на
обучение (държавна поръчка) и задочна форма (платено обучение). Завършилите
специалността могат успешно да се реализират като преподаватели по религия в
училищата, преподаватели в духовните семинарии, служители в гражданската и
църковната администрация, в граждански и неправителствени организации и др.

Начини на кандидатстване (по избор):
• с резултатите от държавните зрелостни изпити (за завършилите средно образование
след 2008 г.);
• с устен изпит по богословие;
• с резултатите от изпитите по богословие, български език и литература, история,
философия и др., посочени в Справочника на ВТУ.
Допълнителна квалификация учител:
Студентите от ПБФ имат възможност да придобият допълнителна квалификация
"учител" по история и философия в Центъра за квалификация към ВТУ.
По време на следването си студентите имат възможност да се обучават паралелно и в
други специалности на Университета.
Факултетът има сключени различни договори по програмата за европейска мобилност
„Еразъм+"
, които дават възможност на студентите от всички образователно-квалификационни
степени да провеждат част от обучението си в богословски факултети в други
европейски страни – Гърция, Румъния, Македония, Австрия и др.
Кандидат-студентите подават необходимите документите за кандидатстване:
• в Бюрото за кандидатстудентска информация на ВТУ, Ректорат, Велико Търново, ул.
"Теодосий Търновски" 2;
• чрез платформата за онлайн кандидатстване ;

1/2

Бакалавърска програма Теология
Петък, 13 Април 2018 14:59

• в бюрата за прием на документи в цялата страна.
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Контакти:
ул. Теодосий Търновски №2
Велико Търново 5003
тел: 0878 653444
Официален сайт на ВТУ: http://www.uni-vt.bg/bul/
E-mail: theolog@uni-vt.bg
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