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1. BAŞVURU KOŞULLARI, GEREKLİ BELGELER, KAYIT YAPTIRMA 

1.1 Başvuru koşulları 

Bir yabancı öğrencinin Sofya Teknik Üniversitesine kaydını yaptırabilmesi için Lisans diploması ve o 

ülkenin üniversitelerine başvuru hakkına sahip olması gerekmektedir. 

1.2  Gerekli belgeler 

a) Biyografik bilgileri, adres, telefon numarası ve tercih edilen bölümün adını içeren bir Kayıt Formu 

doldurulmuş olması gereklidir; Kayıt formları( MS-Word ; PDF) 

b) Fotokopiler 

 Lisans eğitimi başvurusunda Lise diplomasının fotokopileri (2 adet)  

 Lisansüstü eğitiminde ise lise ve lisans diploması fotokopileri. 

c) Adayın liseyi tamamladığı ve aynı ülkede yüksek okula devam edebilme hakkını gösterir belge veya 

üniversite sınavına girdiğine dair belge (ÖSYM belgesi). 

ç) Transkript (Not Durum Çizelgesi) – yatay geçiş yapan . 

d) Müracaat tarihinden en geç bir ay önce verilmiş ve Türk yetkili makamlarından onaylanmış Sağlık 

Belgesi. 

e) Kimlik belgelerinin kopyası ( pasaport , Türk kimliği) (ek olarak çifte vatandaşlar için  liçna karta ) 

f) 4 adet vesikalık fotoğraf. 

B, c, ç ve d maddelerinde belirtilen belgeler tercüme edilmiş, noterliden onaylanmış ve o ülkenin  

Bulgaristan Konsolosluk Bölümü tarafından onaylanmış olması gerekir . Konsolosluk olmadığı takdirde 

belgeler noterden onaylatılmış ve Valilikten veya Kaymakamlıktan apostil mührü ile onaylatılmış olmalıdır. 

Onaydan sonra belgeler tercüme edilmelidir. Türkiye’deki adaylar için diploma ve transkript   Bulgaristan 

Milli Egitim Bakanlığından ve valilikten  onaylatılması gerekmektedir. Türk vatandaşları bütün belgelerin 

kopyalarını eklemeleri gerekir.  

Başvuru ücreti 30 leva’dır  (belgelerin ibrazı üzerine ödenir) . 

Belgeler aşağıdaki şekilde teslim edilir: 

 Şahsen müracaatınız ile Sofya Teknik Üniversitesi,’’ Yabancı Öğrenciler’’ Bölümüne; 

 İadeli taahütlü mektup ile şu adrese: Sofya Teknik Üniversitesi, Yabancı Öğrenciler’’ Bölümüne 

(Отдел "Чуждестранни студенти"), Kliment Ohridski cad. №8, Sofya – 1000, Bulgaristan; 

 Veya noter onaylı vekalet vererek kaydınızı yaptırabilirsiniz; 

 Kısıtlayıcı rejim ülkelerinden gelenler  için Milli Eğitim ve Bilim Bakanlığı aracılığıyla; 

 Makedonya, Ukrayna, Moldova v.s. gibi ülkelerdeki vatandaşların devlet kontenjanları için 

belgelerini Milli Eğitim Bakanlığına başvurarak seçtikleri bölüme göre sınava tabi tutulucaklardır. 

1.3 Kayıt yaptırma 

Adayların  Lisans tam eğitim için sıralaması lise diplomalarındaki matematik (minimum 3 yıl) ve fizik 

notlarına bakarak yapılır ve bunlardan kabul edilen  not sistemine göre en yüksek başarı notunun yüzde 

62’nin altında olmamalıdır (Türk sistemine göre not ortalaması en az 3 ve üzeri olmalıdır).  

http://www.yukseklisans.com.tr/yukseklisansbasvurukosullari.php#4
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2. KABUL EDİLEN ÖĞRENCİLERİN KAYDI VE EĞİTİMİ  

2.1 Hazırlık eğitimi –bölüm dilini bilmeyen adaylar için. 

Kabul edilen öğrenciler normal eğitimden önce on aylık dil eğtim kursu görmektedirler, Bulgarca veya 

İngilizce olmak üzere matematik, fizik ve bilgisayar gibi temel dersler öğretilerek bu derslerden sınava tabi 

olurlar ve bu şekilde öğrencinin üniversiteye daha çabuk adapte olması sağlamaktadır. Hazırlık kursunu 

başarı ile bitirenlere diploma verilmektedir ve birinci veya üst sınıfa yazılabilirler. 

2.2 Yabancı Dil Bilgisini Gösterir Belge- eğitim dilini bilen adaylar için 

 Yabancı dil eğitimli bölümler için başarıyla alınmış uluslar arası dil sınavları kabul edilir. Bunların 

başarıyla tamamladığını gösteren orijinal belge ve fotokopileri gerekmektedir.  

İngilizce için:  

1. CAE (Cambridge Certificate in Advanced English).  

2. CPE (Certificate of Proficiency in English).  

3. IELTS (bands 6, 7, 8, 9).  

4. PITMAN – Higher Intermediate – Advanced.  

5. TOEFEL (en az 550, 213 veya 100 puan).  

Almanca için – başarıyla alınmış Deutsches Abitur ya da Deutshes Sprachdiplom der Stufe II (DSD II), 

Zentrale berstufenprufung (ZOP) sınavları veya TestDaF.  

Fransızca  için- Fransızca devlet olgunluk sınavını  başarıyla geçenler veya lise diplomasında maksimum 

puan alanlar veya  B1 ya da B2 sertifikası olanların veya C1 Fransızca yeterlik sertifikası olanlar. 

 Başvuran öğrencilerin Bulgarca, İngilizce, Almanca veya Fransızca bilip yukarıda sıralanan belgeleri 

olmayanlar seviye tespit dil sınavına gireceklerdir. Başarıyla geçenler hazırlık okumadan istedikleri 

bölüme yazılabilmekteler. 

2.3 Eğitimine devam etmek isteyen adaylar için - başka üniversitede eğitim gören veya üniversite eğitimini 

tamamlayan adaylar için. 

 

Aday öğrencilerin lisans ya da lisansüstü eğitimleri belirli fakültelere kabul edilmeleri verecekleri transkribe 

veya lisans diplomasına göre değerlendirelecektir. Burada da 2.1 ve 2.2 maddeler geçerlidir. Lisans eğitimi 

dört yıldır.  

Lisan eğitiminden sonra yüksek lisans eğitimi bir buçuk yıldır. Yüksek lisans eğitimine lisans 

programındakinden farklı alanlarda kaydolabilirsiniz. Bu durumda, eğitimi oluşturan temel disiplinlerini 

öğrenmek için bir yıllık hazırlık ile başlar. 

Sofya Teknik Üniversitesi’nde eğitimini başarıyla tamamlanması halinde  lisans veya yüksek lisans 

diploması ve okunan derslerin isimleri, sayısı ve notlarının bulunduğu diploma verilir ve aldıkları ders ve 

notların ( kredi ) durum belgeleri verilmektedir.. 

3. VİZE, SAĞLIK SİGORTASI VE YURT:  

3.1 Eğitim için gerekli vize (D türü)  ülkedeki Bulgaristan elçiliklerinden elde edilir. Başvuru için Milli 

Eğitim Bakanlığı’ndan sertifika ve  geçerli bir ulusal pasaport sunulması gerekmektedir. 
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3.2 Yabancı öğrenciler sağlık sigortası hakkına sahip değildirler. Devlet sözleşme ve hükümetler arası 

anlaşmalar kapsamında kabul edilen çifte vatandaşlığı olan ( EGN numarası Bulgaristan kimliği olan ) 

öğrenciler için, 26 yaşına kadar sağlık sigortaları üniversite tarafından ödenmektedir (çalışmadıkları 

taktirde). 

3.3 Ögrencilerin üniversite yurtlarına yerleştirilmesi üniversitenin imkan ve olanakları ile sınırlıdır. Aylık 

kiraları ise 50-60 Euro arasında degismektedir (odanın koşullarına göre). 

Bir öğrencinin aylık gideri ortalama 200 Euro civarındadır. 

4. EĞİTİM HARÇLARI 

Ücretler Bakanlar Kurulu kararı ile yıllık belirlenir. 

2011/2012 eğitim yılı için:   

- Hazırlık kursları  için yıllık harç bedeli 2.500 Euro ve sonraki her (normal dört yıllık öğrenim ) yıl için -  

3,000 Euro. 

- Çifte vatandaşlar için yıllık eğitim ücretine % 50 indirim yapılır. 

- 103/1993 ve 228/1997  Kanun Hükmünde Kararnamelerde kararlara göre  kabul edilen öğrenciler  ve AB 

ve AEA üyesi ülke vatandaşları, Bulgar vatandaşları için belirlenen şartlara göre öğrenci katkı paylarının 

ödemelidirler. 

Aday Sofya Teknik üniversitesine kabul edildikten sonra (kabul, mektupla bildirilir) harç bedelini 

ödenmelidir.  

 

Yıllık ücretler, her dönem başında iki eşit taksitte ödenir. 

Ödemeler iki şekilde yapılabilir: 

- nakit olarak Bulgaristan Merkez Bankası’nın resmi döviz kurlarına göre leva karşılığı 1 Euro =1.9558 leva, 

Sofya Teknik Üniversitesi’nin 1340. No’lu odada bulunan kasasıa da yatırılabilir.;  

- Bulgaristan dışından ise Euro üzerinden  banka havalesi ile  Sofya Teknik Üniversitesi hesabına:  

BNB-Sofıa Tsentralno Upravlenie (Central Office)  

1, Knyaz Alexander І Sq.  

SWIFT BNBGBGSF  

IBAN BG 14BNBG 9661 3400 103641  

Önemli tarihler:  

Belgelerin kabul tarihi 01.06.2011 tarihinden itibaren 

Belgelerin son teslim tarihi - 30.10.2011 

2011/2012 eğitimin yılının başlama tarihi 12.09.2009 (lisansüstü eğitimi 10.10.2011 г.) 

Daha ayrıntılı bilgi almak için Sofya Teknik Üniversitesi, ’’ Yabancı Öğrenciler’’ Bölümüne: 
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Е-mail:  foreign.stud@tu-sofia.bg  

Tel:  00359 2 9653303;  00359 2 9653546 

Fax:  00359 2 8623125 
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