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ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С този правилник се определят условията за приемане на студенти в Шуменския
университет „Епископ Константин Преславски“ за лица, завършили висше образование.
Чл. 2. Правилникът за приемане за студенти в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ се основава на Закона за висшето образование (ЗВО) и Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на
Република България.
Чл. 3. Шуменският университет приема студенти, за които държавата осигурява средства за издръжка на обучението, а също така и студенти за обучение срещу заплащане.
Чл. 4. (1) 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.
(2) 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.
(3) 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.
Чл. 5. Лица, които са кръгли сираци (до 25-годишна възраст); лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 процента; лица, отглеждани до пълнолетието си в домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска
грижа, се освобождават от заплащане на такси за обучение за една специалност, ако
са приети на местата по чл. 4, ал. 1.
Чл. 6. (1) В Шуменския университет не се приемат за обучение лица със следните заболявания, застрашаващи живота и здравето на децата и учениците (съгласно чл. 2
от Наредба № 4 от 24.10.2016 г. на Министерство на здравеопазването):
1. шизофренно разстройство: изходно състояние (шизофренен дефект), резидуална шизофрения, шизофренна промяна на личността, непрекъснато протичаща
шизофрения;
2. разстройства на настроението (афективни разстройства): чести тежки епизоди
с психотични симптоми, алтернантно и хронично протичане;
3. психични и поведенчески разстройства, дължащи се на употреба на психоактивни вещества (злоупотреба с алкохол и психоактивни вещества с последващи
когнитивни и личностови промени);
4. епилепсия – чести припадъци и промяна на личността;
5. персистиращиналудни разстройства, свързани с личностова и поведенческа
промяна;
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6. психични разстройства на личността и поведението, дължащи се на мозъчно
заболяване;
7. разстройства на сексуалното влечение – педофилия;
8. органични психични разстройства – деменция при болестта на Алцхаймер,
съдова деменция, други деменции;
9. белодробна туберкулоза с бацилоотделяне;
10. пълна глухота или намален слух (ако не може да се коригира със слухова
протеза) (за всички педагогически специалности и за специалностите на Факултета
по математика и информатика, Факултета по технически науки, Факултета по
природни науки и Колежа – гр. Добрич);
11. пълна или практическа слепота на двете очи (за всички педагогически специалности (с изключение на спец. Педагогика на обучението по музика), както и за
специалностите на Факултета по математика и информатика, Факултета по технически науки, Факултета по природни науки и Колежа – гр. Добрич);
12. доказани алергични заболявания или разстройства в цветоусещането (за специалностите на Факултета по природни науки и специалност Педагогика на обучението по изобразително изкуство).
(2) При записването си приетите кандидат-студенти подписват декларация, че
нямат заболяванията, описани в ал. 1, както и говорно-комуникативни проблеми
(при кандидатстващите за специалности от професионалните направления 1.2.
Педагогика и 1.3. Педагогика на обучението по …);
(3) ШУ може да изиска при необходимост от кандидат-студента/студента медицинско свидетелство и/или свидетелство от психодиспансер.
Чл. 7. Приемането на нови студенти в Шуменския университет се извършва под ръководството и контрола на назначената от ректора Централна комисия.
УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
Чл. 8. (1) 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). Кандидати със завършено висше образование,
желаещи да се обучават в същата или в по-ниска образователно-квалификационна
степен, могат да кандидатстват само за местата по чл. 4, ал. 2 и ал. 3.
(2) 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.
(3) 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 бакалавър, 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.)
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СРОКОВЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
Чл. 9. Документи за кандидатстване се приемат в Центъра по кандидатстудентска
дейност на университета в гр. Шумен, в ДИКПО – гр. Варна и в Колеж – гр. Добрич,
в периода от 02.07.2018 г. до 19.07.2018 г. и от 20.08.2018 г. до 28.09.2018 г.
ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
Чл. 10. Кандидат-студентите подават лично или чрез други лица документите си за
кандидатстване в Университета. Документи, изпратени по пощата, не се приемат.
Чл. 11. За участие в конкурса кандидат-студентите подават следните документи:
1. Кандидатстудентски картон (по образец).
2. 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.
3. Български граждани, завършили висше образование в легитимни висши училища на други държави, представят диплома и приложенията към нея, преведени от
лицензиран преводач. Документите подлежат на задължително признаване от ШУ,
за което се заплаща еднократна такса, приета с решение на АС.
4. Кръглите сираци, ненавършили 26-годишна възраст, лицата с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 процента, лицата, отглеждани до
пълнолетието си в домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа представят документ, удостоверяващ тези обстоятелства.
Чл. 12. При подаване на документите по чл. 11 се заплаща такса, утвърдена от
Министерския съвет. От такса за кандидатстване се освобождават лицата, посочени
в чл. 11, т. 4
Чл. 13. Не се приемат кандидатстудентски документи, които не отговарят на чл. 11.
Кандидат-студенти, представили документи с невярно съдържание или направили
опит да дадат невярна информация при попълване на кандидатстудентския картон,
се отстраняват от участие в конкурса.
Чл. 14. Кандидат-студентите носят лична отговорност за попълнените данни в документите си, съгласно чл. 313 на НК.
ОРГАНИЗАЦИЯ, ПРОВЕЖДАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ
НА КОНКУРСНИТЕ ИЗПИТИ
Чл. 15. 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 на 20.07.2018 г. (за приема на документи през месец юли) и на
29.09.2018 г. (за приема на документи през месец септември).
Чл. 16. Организацията и провеждането на конкурсните изпити се извършва от комисии,
назначени със заповед на деканите или ректора.
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Чл. 17. Конкурсните изпити са с продължителност 3 часа.
Чл. 18. Един ден преди всеки конкурсен изпит кандидат-студентите проверяват в коя
сграда ще полагат изпита. В деня на изпита те се явяват в определените сгради не
по-късно от половин час преди началото на изпита и задължително носят със себе
си документа с входящия номер и личната си карта (или друг документ за самоличност).
Чл. 19. Резултатите от конкурсните изпити се обявяват не по-късно от 5 дни след
тяхното провеждане.
Чл. 20. Обявените оценки от конкурсните изпити са окончателни и не подлежат на
корекция, освен при допусната техническа грешка.
Чл. 21. В срок от три работни дни след обявяването на резултатите от съответния
писмен конкурсен изпит желаещите кандидати могат лично да разгледат работите
си. За целта се подава молба до Председателя на Централната комисия по кандидатстудентска дейност. Писмената работа се показва само на кандидат-студента срещу
представяне на лична карта и документ с входящия номер.
Чл. 22. Резултатите от конкурсните изпити са валидни само за класиране в годината, в
която са проведени.
ОБРАЗУВАНЕ НА СЪСТЕЗАТЕЛНИЯ БАЛ
Чл. 23. 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.
Чл. 24. 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.
Чл. 25. Класирането се извършва по низходящ ред на състезателния бал.
Чл. 26. Не участват в класирането:
1. Кандидат-студенти, които не са се явили на конкурсен изпит за съответната
специалност.
2. Кандидат-студенти, които са получили оценка „Слаб 2.00“ на конкурсния
изпит за желаната специалност.
3. Кандидат-студенти, които са с анулирана писмена работа.
КЛАСИРАНЕ
Чл. 27. Класирането се обявява на 23.07.2018 г. (за приема на документи през месец
юли) и на 01.10.2018 г. (за приема на документи през месец септември).
Чл. 28. Кандидатите се информират за резултатите от класирането от сайта на Шуменския университет или в Центъра по кандидатстудентска дейност.
ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ
Чл. 29. Записването за обучение се извършва въз основа на заповед на Ректора за приемане в съответната магистърска програма.
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Чл. 30. Приетите студенти трябва да се запишат в периода от 23.07.2018 г. до
27.07.2018 г. (за приема на документи през месец юли) и в периода от 01.10.2018 г.
до 05.10.2018 г. (за приема на документи през месец септември).
Чл. 31. (1) При записване новоприетите студенти представят следните документи:
1. диплома за висше образование (оригинал и копие, бакалавърска или магистърска степен). В случай, че издаването на дипломата е предстоящо, кандидатът
подава академическа справка (оригинал) или уверение;
2. копие на диплома за средно образование;
3. копие на лична карта;
4. квитанция за платена семестриална такса за обучение;
5. снимки формат 35 x 45 мм – 3 броя;
6. комплект документи за новоприети студенти, който се закупува от
Университета.
(2) Внесената семестриална такса не се възстановява при напускане на
студента.
Чл. 32. Приетите студенти, които не са се записали в определените в чл. 30 срокове,
губят придобитите студентски права.
Чл. 33. Кандидатствалите с академическа справка или уверение студенти не се
допускат до явяване на държавен изпит ако не са представили дипломата си за
завършено висше образование в Студентската канцелария.
КАНДИДАТСТВАНЕ НА ЧУЖДЕСТРАННИ ГРАЖДАНИ
В ШУМЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ
Чл. 34. По реда, установен за български граждани, могат да кандидатстват и да се
обучават чуждестранни граждани, които са:
1. граждани на страни от Европейския съюз и на Европейското икономическо
пространство.
2. постоянно пребиваващи на територията на Република България.
3. имащи статут на бежанци.
Чл. 35. Чуждестранните граждани могат да кандидатстват и да се обучават в Шуменския университет:
1. в изпълнение на междуправителствени спогодби за образователен, научен и
културен обмен.
2. съгласно актове на Министерския съвет.
3. при условията на чл. 95, ал. 8 и 10 от ЗВО.
Чл. 36. Чуждестранните граждани, които кандидатстват при условията на междуправителствени спогодби и съгласно актове на Министерския съвет, подават документите
си в МОН и се приемат при условията и реда, определени в съответната спогодба и
акт на Министерския съвет.
Чл. 37. Чуждестранните граждани, които кандидатстват при условията на чл. 95, ал. 8 и
10 от ЗВО, подават документите си в Шуменския университет, Център за международно сътрудничество, в срок до 1 октомври 2018 г.
Чл. 38. Чуждестранните граждани, с изключение на тези с двойно гражданство и на
приетите по реда на ПМС 103/1993 г., през първата година се обучават в
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подготвителен курс по езикова и специализирана подготовка по български език или
представят документ за владеене на български език.
Чл. 39. Таксите за обучение на чуждестранните студенти се определят ежегодно с
постановление на Министерския съвет.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 40. Всички постъпили молби и жалби относно кандидатстудентската дейност се
разглеждат от Централната комисия.

Правилникът за прием на студенти в Шуменския университет „Епископ
Константин Преславски” след завършено висше образование за учебната 2018-2019
г. е приет от Академическия съвет с Протокол № РД-05-05 от 26.01.2018 г.
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