
Обща информация за кандидатстващи за 

Магистърска програма ”Международни отношения” 

в Юридическия факултет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ 

(ПУ)  

 

ЗА ЗАВЪРШИЛИ БАКАЛАВРИ И МАГИСТРИ ОТ ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ !!! 

 

Учебна 2019-2020 година  

 

 
 

 Форма на обучението: задочна;  

 Продължителност на програмата: 4 (четири) семестъра;  

 Прием: Чрез класиране на кандидатите въз основа на успех от предходната форма на 

образование (бакалавър или магистър);  

 Минимален успех от предходната форма на образование: Добър.  

 Такса за участие в кандидатстудентската кампания: 30 лв. (плаща се в банката, която се 

намира в двора на ПУ).  

 Заявление до Декана на Юридическия факултет (ЮФ) - бланка по образец - от 

книжарницата на ПУ или се изтегля от сайта на ЮФ: law.uni-plovdiv.net – секция 

«Документи»;  

 Оригинал и ксерокопие на диплома за завършена бакалавърска или магистърска степен. 
Оригиналната диплома се връща на кандидата веднага след сверяване с копието. В случай 

че издаването на дипломата е предстоящо, кандидатът подава уверение, в което са отразени 

средният успех от следването и успехът от държавните изпити; 

 Завършили степен „професионален бакалавър“ нямат право да запишат магистърската 

програма;  

 Срок за подаване на заявленията: 09.09. – 10.11.2019 г.  

В работни дни – в кабинет 202 (ет. 2) на Ректората на ПУ – ул. Цар Асен № 24; тел. 032/ 

261 284; докторант Цветелина Мелева, тел. 0878 979 565 или гл. ас. д-р Гергана Гозанска, тел. 

0889 718 405 или в кабинет 206 (ет. 2) на Ректората на ПУ, тел. 032/261 358 – инспектор 

Недялка Чиликова 

В почивни дни – в кабинет 202 (ет. 2) на Ректората на ПУ – ул. Цар Асен № 24; тел. 032/ 

261 284, докторант Цветелина Мелева, тел. 0878 979 565 или гл. ас. д-р Гергана Гозанска,, тел. 

0889 718 405. 

 Записване от 09.09.- до 10.11.2019 г. в кабинет 206 на ПУ при инспектор Недялка 

Чиликова като се представят: 

 Комплект документи за новоприети студенти (закупен от книжарницата на ПУ в 

Ректората);  

 

 3 договора за платено обучение (купуват се от книжарницата на ПУ в Ректората); 

 



 Копие на диплома за завършено средно образование; 
 

 Документ за самоличност; 
 

 Три снимки с формат 4/6 см;  
 

 Документ за платена семестриална такса за обучение (таксата се заплаща в банката в 

двора на ПУ веднага след като студентът получи факултетен номер); 

 

 Семестриална такса: 800 лева за семестър (заплаща се в банката в двора на ПУ след като 

студентът получи факултетен номер).  

 

Завършилите специалност “Право”, както и завършилите бакалавърска или магистърска степен 

по други специалности в ПУ или в други университети в страната могат да продължат 

образованието и квалификацията си в магистърската програма. 

Началото на учебната годин асе планира за 16.11.2019 г. Възможна е промяна. 


