
 7 

ПРАВИЛА 
çà ïðèåìàíå íà ñòóäåíòè â Ïëîâäèâñêèÿ óíèâåðñèòåò  

„ÏÀÈÑÈÉ ÕÈËÅÍÄÀÐÑÊÈ“  
çà îáðàçîâàòåëíî-êâàëèôèêàöèîííàòà ñòåïåí ÌÀÃÈÑÒÚÐ  

ïðåç ó÷åáíàòà 2013/2014 ãîäèíà 

 
 

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. С тези правила се уреждат условията за кандидатстване и класиране 
на кандидатите за обучение в образователно-квалификационната степен 
„магистър“. 

1.1. Kандидатстването и приемането на студенти за образователно-
квалификационната степен „магистър“ се извършва на основание на Зако-
на за висшето образование и съответните подзаконови нормативни актове 
(Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше об-
разование на образователно-квалификационна степен „магистър“). 

2. Местата за прием на студенти в образователно-квалификационната 
степен „магистър“ за всяка магистърска програма се утвърждават от Ака-
демичния съвет на Пловдивския университет по предложение на отделни-
те факултети. 

2.1. Чуждестранните студенти се приемат извън утвърдените места за 
прием. 

3. Приемането в магистърската степен се извършва чрез конкурс по 
документи, а за определени магистърски програми – и по други крите-
рии, определени от съответния факултет. 

4. Обучението може да се извършва в редовна или в задочна форма 
в зависимост от утвърдените места за прием и желанието на кандидата. 

4.1. По време на обучението си студентите заплащат семестриална 
такса, утвърдена от Академичния съвет на ПУ „Паисий Хилендарски“, 
а за процент от местата, субсидирани от държавата – държавна такса, 
съгласно с ПМС № 96 от 17.05.2012 г. (ДВ, бр. 40). 

5. Класирането на кандидатите се извършва по реда на посочените 
специалности и форми на обучение и по низходящ ред на състезател-
ния бал. 
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УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 

6. За обучение в магистърската степен могат да кандидатстват мъ-
же и жени, които отговарят на следните условия: 

6.1. Да имат завършено висше образование и да притежават образо-
вателно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“. 

6.2. Минимален успех „добър“ от дипломата за висше образование 
за завършена ОКС „бакалавър“ или „магистър“. 

7. Чужденците могат да кандидатстват за обучение и по реда и ус-
ловията за приемане на български граждани, ако: 

– имат статут на постоянно пребиваващи на територията на Репуб-
лика България; 

– имат статут на бежанци. 
 

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 

8. Кандидатите за обучение в магистърските програми подават 
лично или чрез други лица документи за кандидатстване от 10 до 27 
септември 2013 г. в деканата на съответния факултет или при инс-
пекторите, отговарящи за програмата. 

Кандидатите подават следните документи: 
– Молба до ректора по образец; 
– Оригинал и копие на дипломата за завършено висше образование 

(бакалавърска или магистърска степен). Оригиналната диплома се 
връща на кандидата веднага след сверяване с копието. В случай че из-
даването на дипломата е предстоящо, кандидатът подава уверение, в 
което са отразени средният успех от следването и успехът от държав-
ните изпити; 

– Квитанция за платена такса за кандидатстване; 
– Лична карта. 
9. Завършилите небългарски висши училища представят легализи-

рана от МОМН диплома, в която длъжностното лице вписва преизчис-
ления по шестобалната система успех от следването и от държавните 
изпити. 

 

СЪСТЕЗАТЕЛЕН БАЛ И КЛАСИРАНЕ 

10. Състезателният бал се образува като сума от средния успех от 
следването и средния успех от държавните изпити (дипломна работа) 
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във висшето училище и други допълнителни изисквания на факултети-
те (ако има такива). 

11. Класирането се извършва по низходящ ред на състезателния бал 
и по реда на посочените специалности и форми на обучение. 

12. На класираните кандидати се издава заповед за записване. 
 

ЗАПИСВАНЕ И ОБУЧЕНИЕ  
НА НОВОПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ 

13. Кандидатите сами се информират за резултатите от класирането 
и сроковете за записване. 

13.1. Приетите студенти, които не са се записали в определения 
срок, губят студентските си права. 

14. Приетите студенти при записването си представят: 
– Оригинал и ксерокопие от диплома за завършено висше образова-

ние (бакалавърска или магистърска степен). В случай че издаването на 
дипломата е предстоящо, кандидатът подава уверение оригинал, в което 
са отразени средният успех от следването и успехът от държавните из-
пити; 

– Оригинал и ксерокопие от диплома за завършено средно образо-
вание; 

– Лична карта; 
– Квитанция за платена семестриална такса за обучение; 
– Три снимки с формат 4/6 см; 
– Комплект документи за новоприети студенти (закупен от книжар-

ницата в сградата на университета). 
14.1. Семестриалната такса се заплаща при записването.  
14.2. След записването си студентът няма право да променя вида на 

магистърската програма и формата на обучение. 
 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

1. Кандидатите за магистърски програми, представили документи с 
невярно съдържание, както и направилите опит да дадат невярна ин-
формация при попълването на документите си с цел да заблудят при-
емните комисии или ръководството на университета, се отстраняват от 
участие в конкурса и при необходимост се уведомява прокуратурата. 
Ако неверността на документите бъде установена след приемането на 
кандидата за студент, той се отстранява от висшето училище незави-
симо от курса на обучение и се уведомява прокуратурата. 


