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Често Задавани Въпроси (FAQ) 

Избор на програма 
 

Мога ли да кандидатствам за повече от една програма? 

Може да се кандидатства само за една програма с конкретен график. Разгледай какви са 

предлаганите обучения и избери това, което ще е от най-голям интерес и в удобно за 

посещение времe. 

- Описание на програмите;  

- График на школите; 

Как да избера подходящата за мен програма? 

Разгледай описанията на наличните програмите на сайта ни и прочети насоките за родители. 

 

Как да разбера има ли школа в моя град? 

Можеш да провериш в секция „Школи“ на нашия уебсайт. 

 

Какво мога да направя, ако няма школа в моя град? 

Може да разгледаш различните локации по градове и да избереш най-близкия и удобен за 

теб град, в който имаме школа. 

Ако искаш да ни помогнеш да отворим школа в твоя град, можеш да ни пишеш на 

info@telerikacademy.com и ще ти разкажем повече за процеса и изискванията. 

Информация за обученията 
 

Колко струва обучението? 

Обучението във всички школи на Училищна Телерик Академия е напълно безплатно. 

 

Каква е продължителността на цялото обучение? 

1 учебна година = 100 учебни часа = 1 ниво 

 

Къде се провеждат занятията? 

Можеш да откриеш местата на провеждане и график на занятията на нашия уебсайт.  

 

Кога ще се провеждат занятията? 

Можеш да откриеш график на занятията на нашия уебсайт.  

Процес по кандидатстване 

Какви стъпки включва процесът по кандидатстване в Училищна Телерик Академия? 
- Регистрация на сайта на Училищна Телерик Академия; 

- Попълване на онлайн форма за кандидатстване; 

- Явяване на присъствен входен изпит. 
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Разгледай следващите въпроси за повече информация за процеса и насоки по 

кандидатстването. 

 

Какво ми е необходимо, за да се регистрирам? 

Необходимо е да натиснеш бутона „Кандидатствай“, който ще намериш на повечето страници 

в нашия сайт. Регистрациите са отворени само при активна приемна кампания. 

   

Всяко дете се регистрира с индивидуален имейл, който ще използва при всяко ново 

кандидатстване и до края на обучението си при нас, ако бъде прието. 

 

Как да разбера дали успешно съм попълнил/a формата за кандидатстване? 

След успешно попълване на формата за кандидатстване на екрана ще стигнеш до стъпка 

„Поздравления“, съдържаща информация за избраната школа и входен изпит. В допълнение 

на имейла, с който е направена регистрацията, ще получиш съобщение с потвърждение за 

успешна регистрация.  

 

Понякога имейлите от нас попадат в папка „Спам“ на пощенската кутия - не забравяй да 

проверяваш и там. Ако не си получил имейл е необходимо да се върнеш във формата за 

кандидатстване и да попълниш формуляра докрай. 

 

Какво представлява входният изпит и как да се подготвя за него? 

Входните изпити са присъствени, с продължителност 60 минути и се състоят от 30 въпроса. 

Тестовете не изискват предварителна подготовка.  

 

Ако искаш да се запознаеш с вида на изпита и задачите в него, можеш да разгледаш 

примерните типове въпроси: 

 

• Алгоритмично програмиране - 4-7 клас;  

• Дигитални науки и разработка на игри - 4-7 клас;  

• Дигитални науки и разработка на игри - 8-12 клас.  

Какви са правилата при провеждане на входния изпит? 

- Прочети внимателно имейла с предварителни инструкции, който ще получиш на пощата, с 

която си се регистрирал, и се подготви. 

- Ела на обявения адрес 20 минути преди началото на изпита, за да можеш да заемеш 

мястото си в залата, да се запознаеш с правилата и да стартираш всички нужни системи. 

- Задължително е да носиш със себе си записани имейла и паролата, които си използвал 

при регистрацията си. Увери се, че имаш достъп до въведения имейл, в случай че има 

проблем с паролата и се наложи да я промениш преди стартиране на изпита. 

- По време на изпитите имаш право да използваш празни листове, чертожни инструменти 

(линийка, молив, гума) и калкулатор. 

- Ако нещо не работи както трябва, можеш да помолиш учителя да ти съдейства като 

вдигнеш ръка и изчакаш преподавателя да дойде. 

- Използването на мобилни телефони по време на изпитите е абсолютно забранено. 

- Провери отговорите си и се увери, че си попълнил отговор на всеки въпрос, дори и да не 

си сигурен, че е правилен. Извикай преподавателя, за да потвърди, че всичко е наред и 

предай теста си. 
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Кога ще разбера резултата си от входния изпит?  

Резултатите от изпита ще са налични в профила ти до един ден след изпита. 

 

Кога ще разбера дали съм приет/а? 

В рамките на една седмица след края на приемната кампания и всички входни изпити ще 

получиш имейл с информация за финалното класиране и старта на обученията. Възможно е 

имейлите ни да попаднат в папка „Спам“ на твоята поща - не забравяй да проверяваш и там. 

 

Как да разбера кога започва обучението ми, след като бъда приет/а? 

Ще получиш имейл с детайлна информация поне няколко дни преди началото на обучението. 


