ПРАВИЛА
ЗА ПРИЕМАНЕ НА СТУДЕНТИ
В ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ”
ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН “МАГИСТЪР”
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
С тези правила се уреждат условията за кандидатстване и класиране на кандидатите за
обучение в образователно-квалификационната степен магистър (след завършена степен на
висше образование).
I. Обучението по чл. 9, ал. 3, т. 6, б. „а” от ЗВО (държавна поръчка) се извършва в
редовна форма в зависимост от утвърдените места за прием от Министерския съвет.
Приетите по чл. 9, ал. 3, т. 6, б. „а” от ЗВО заплащат семестриална такса, определена от
Министерския съвет.
II. Обучението по чл. 9, ал. 3, т. 6, б. „б” от ЗВО (платено обучение) се извършва в
редовна и задочна форма в зависимост от утвърдените места за прием от Министерския
съвет. Приетите по чл. 9, ал. 3, т. 6, б. „б” от ЗВО заплащат семестриална такса, определена
съгласно чл. 95, ал.4 от ЗВО.
III. Местата за прием по чл. 21, ал. 3 от ЗВО (платено обучение) се определят от
Академическия съвет. Приетите по чл. 21, ал. 3 сключват договор с Шуменския университет
и заплащат семестриална такса, определена от Академическия съвет. Обучението се
извършва в редовна и задочна форма в зависимост от утвърдените места за прием.
УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
I. За обучение в магистърска степен по чл. 9, ал. 3, т. 6, б. „а” от ЗВО (държавна
поръчка) могат да кандидатстват лица, които имат завършена ОКС „бакалавър” или ОКС
„магистър” (платена форма).
II. За обучение в магистърска степен по чл. 9, ал. 3, т. 6, б. „б” от ЗВО (платено
обучение) могат да кандидатстват лица, които имат завършено висше образование и
притежават образователно-квалификационна степен професионален бакалавър, бакалавър
или магистър.
III. За обучение в магистърска степен по чл. 21, ал. 3 могат да кандидатстват лица,
които имат завършено висше образование и притежават образователно-квалификационна
степен професионален бакавър, бакалавър или магистър с успех от дипломата за
завършена степен на висшето образование не по-нисък от добър 3.50 (Успех от дипломата
за завършена степен на висше образование е успехът, който се формира като
средноаритметична оценка от средния успех от семестриалните изпити и средния
успех от държавните изпити.)
КОНКУРСНИ ИЗПИТИ
Кандидатстващите по реда на чл. 9, ал. 3, т. 6, б. „а” от ЗВО (държавна поръчка) и по
реда на чл. 9, ал. 3, т. 6, б. „б” от ЗВО (платено обучение) полагат входящ конкурсен изпит за
юлски прием на 21.07.2017 г. и за септемврийски прием на 30.09.2017 г.
СЪСТЕЗАТЕЛЕН БАЛ И КЛАСИРАНЕ
I. За обучение по реда на чл. 9, ал. 3, т. 6, б. „а” от ЗВО (държавна поръчка) и по реда
на чл. 9, ал. 3, т. 6, б. „б” от ЗВО (платено обучение) състезателният бал се образува като
сума от удвоената оценка от изпита, средния успех от семестриалните изпити и средния
успех от държавните изпити.

II. Състезателният бал на кандидатите по чл. 21, ал. 3 се образува, като сумата от
средния успех от семестриалните изпити и от средния успех от държавните изпити се
удвоява. До участие в класирането се допускат кандидати с минимален бал 14.00.
Класирането се извършва по низходящ ред на състезателния бал.
СРОКОВЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
Документи се приемат в Центъра по кандидатстудентска дейност на университета в
гр. Шумен, в ДИКПО – гр. Варна и в Колеж – гр. Добрич, в периода
от 03.07.2017 г. до 20.07.2017 г.
от 21.08.2017 г. до 29.09.2017 г.
ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
Кандидатите подават следните документи:
* кандидатстудентски картон (по образец);
* оригинал и копие на дипломата за завършено висше образование (бакалавърска или
магистърска степен). Оригиналът на дипломата се връща на кандидата веднага след
сверяване с копието.
В случай, че издаването на дипломата е предстоящо, кандидатът подава академическа
справка (оригинал) или уверение за завършен курс на обучение, специалност и образователно-квалификационна степен, в които е отразен и средният успех от следването и успехът от
държавните изпити;
При подаване на документи кандидатите заплащат такса, утвърдена от Министерския
съвет.
Завършилите чужди висши училища представят документите посочени в чл. 6 от
Правилника за признаване на висше образование и завършени периоди на обучение в
чуждестранни висши училища в ШУ „Епископ К. Преславски”. Лица, завършили висше
образование в чуждестранни университети и признали образованието си преди промяната в
Закона за висше образование, обн. ДВ, бр. 99 от 16.12.2011 г., прилагат към пакета
документи и Удостоверение за призната степен на предходно висше образование, придобито
в чужбина, издадено от компетентния орган.
КЛАСИРАНЕ
Класирането се обявява на 24.07.2017 г. за юлски прием и на 03.10.2017 г. за
септемврийски прием.
Кандидатите се информират за резултатите от сайта на Шуменския университет или в
Центъра по кандадатстудентска дейност.
СРОКОВЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ
Записването за обучение се извършва въз основа на заповед на Ректора за прием в
съответната магистърска програма.
Приетите студенти, трябва да се запишат в периода от 24.07.2017 г. до 28.07.2017 г. за
юлски прием и в периода от 03.10.2017 г. до 06.10.2017 г. за септемврийски прием.
При записване студентите представят:
* диплома за висше образование (оригинал, бакалавърска или магистърска степен). В
случай, че издаването на дипломата е предстоящо, кандидатът подава академическа справка
(оригинал) или уверение;
* диплома за средно образование;

*
*
*
*

лична карта;
квитанция за платена семестриална такса за обучение;
снимки формат 35 x 45 мм – 3 броя;
комплект документи за новоприети студенти, който се закупува от Университета.

Кандидатствалите с академическа справка или уверение студенти не се допускат до
държавен изпит до представянето на дипломата за завършено висше образование.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Приети и записани кандидат-студенти, за които се установи, че са представили
документи с невярно съдържание, се отстраняват от университета и се уведомява
Прокуратурата.

