
 

 

 

Изпити за Oxbridge кампания 

2015 
 

ТАКСИ, КРАЙНИ СРОКОВЕ И РЕГИСТРАЦИЯ 
 

Едно от условията за прием в университетите във Великобритания са приемните тестове по 

определени предмети – практика, позната и от много други държави. Целта на изпитите е да 

отсеят най-добрите кандидати от цял свят, тъй като им дават равен старт при 

кандидатстването. 

 

„Интеграл“ и „Британски съвет България“ Ви предлага възможността за регистриране и явяване 

на тестовете в София, което Ви позволява да спестите време и пари, които бихте отделили, за 

да пътувате до Обединеното кралство, където да положите изпитите на място. Попитайте 

нашите професионални консултанти във всеки един от офисите ни в цяла България за повече 

подробности. 

 

КОИ СА ИЗПИТИТЕ И КЪДЕ ДА НАУЧА ПОВЕЧЕ ЗА ТЯХ? 

Изпитите BMAT, TSA (Oxford), MAT, HAT, PAT и др.  се администрират от Admissions Testing 

Service, част от Cambridge Assessment. Подробна информация за съдържанието, 

продължителността им, както и за подготвителни и минали изпитни материали, резултати и др. 

можете да откриете на www.admissionstestingservice.org.  

 

КАК ДА СЕ РЕГИСТРИРАМ за изпита?  

Вижте информацията в таблицата по-долу и пишете ни на имейл bc.sofia@britishcouncil.bg, за 

да получите съответния формуляр за регистрация. Попълнения формуляр и изпитната такса 

можете да предоставите по един от следните начини: 

 в офиса на „Британски съвет България“ на ул. „Кракра“ 7 в София. Работното време за 

клиенти е от понеделник до петък от 09 до 18 ч. 

 като изпратите формуляра си до имейл bc.sofia@britishcouncil.bg и заплатите таксата по 

банков път до IBAN: BG77 CITI 9250 1051 0015 01. Можете също и да изпратите 

формуляра си по пощата или с куриер, така че да пристигне до съответния краен срок.  

 

КЪДЕ И КОГА ДА СЕ ЯВЯ?  

Регистрираните кандидати ще получат имейл с данни за началния час, времетраене и място на 

провеждане 2 седмици преди датата на изпита. 
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КАК ДА ПРОВЕРЯ РЕЗУЛТАТИТЕ СИ? 

В деня на изпита ще получите данни за това как да проверите резултата си онлайн (важи само 

за някои изпити). 

 

ИЗПИТ ТАКСА 

В 

ЛЕВА 

РЕГИСТРАЦИОНЕН ПЕРИОД ДАТА И МЯСТО НА 

ИЗПИТА 

BMAT (BioMedical 

Admissions Test) 

301 1- 29 септември 2015 г. 

(стандартен срок) 

30 септ. – 13 окт. 2015 г. 

(за късни регистрации се 

заплаща допълнителна такса 

от 87 лв.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 ноември (сряда) 

2015 г., София 

 

 

 

 

 

 

HAT (History Aptitude Test 

for Oxford) 

180  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 септември – 

13 октомври 2015 г. 

PAT (Physics Aptitude Test 

for Oxford) 

180 

TSA (Oxford) Thinking 

Skills Assessment (only for 

Oxford) 

180 

ELAT (English Literature 

Admissions Test) 

135 

MAT (Mathematics 

Aptitude Test) 

225 

OLAT (Oriental Languages 

Aptitude Test) 

45 

CAT (Classics Admissions 

Test ) Състои се от три 

теста: Latin Translation, 

Greek Translation и Classics 

Language Aptitude-CLAT. 

CAT изисква да се явите 

на един или два теста, в 

зависимост от 

специалността, за която 

кандидатствате. Всеки тест 

е с продължителност от 1 

час. 

90 за 

тест 

 

 



 

 

 

 

 

 

MLAT (Modern Languages 

Tests) Включва няколко 

теста по различни езици и 

лингвистични 

специалности. Необходимо 

е да се явите на максимум 

два теста (всеки от по 30 

минути). 

45 за 

тест 

 

 

 

1 септември – 

13 октомври 2015 г. 

 

 

 

4 ноември (сряда) 

2015 г., София 

 

Philosophy test 90 

 

*Молби за модифицирани изпитни материали (брайлово писмо, уголемен шрифт и др.) се 

приемат до 28 септември 2015 г. 

 


