
СЪСТЕЗАТЕЛНИ ИЗПИТИ, СЪСТЕЗАТЕЛЕН БАЛ И 
КЛАСИРАНЕ 

Чл. 16. Състезателният бал за магистърските програми от Аграрния, Ветеринарномедицински, Педагогическия, Стопанския факултети и Факултет „Техника и технологии” на университета се формира от средния успех от дипломата за висше образование. (1) Не образуват състезателен бал и не участват в класирането кандидати, които не отговарят на изискванията на настоящите правила. (2). Кандидат-студентите за специалност „Управление на здравните грижи” ОКС „магистър” след ОКС „бакалавър” по същата специалност полагат писмен тест по управление на здравните грижи.  2.1. Балът се образува от удвоената оценка от писмения тест плюс средната оценка от държавната изпитна сесия от дипломата за придобита ОКС „бакалавър” за специалността „Управление на здравните грижи“.  Максималният бал е 18. (3) Кандидат-студентите за специалността „Управление на здравните грижи” след ОКС „бакалавър” от специалностите „Медицинска сестра”, „Акушерка, „Социални дейности”, „Социална педагогика”, „Социален мениджмънт” или „Здравен мениджмънт” полагат писмен конкурсен изпит по социална медицина.  3.1. Балът се образува от удвоената оценка от конкурсния изпит плюс средната оценка от държавната изпитна сесия от дипломата за придобита ОКС „бакалавър” за специалностите „Медицинска сестра” и „Акушерка” или от дипломата за придобита ОКС „бакалавър” по една от специалностите „Социални дейности”, „Социална педагогика”, „Социален мениджмънт” или „Здравен мениджмънт”.  Максималният бал е 18. (4) Проверка на писмените работи Писмените конкурсни работи се проверяват и оценяват от двама проверители, независимо един от друг, по предварително изготвени критерии. Всеки проверител оценява поотделно всеки изпитен въпрос. Крайната оценка се оформя като средно аритметична от оценките на двамата проверители. При разлика в оценките по-голяма от 0,50, писмената работа се проверява и оценява от арбитър, чиято оценка е окончателна. Писмена работа, върху която няма разработени теми от кандидат-студента, не се проверява и се поставя служебна слаба оценка. (5) Идентифициране на писмените работи След обявяване на резултатите от всеки конкурсен изпит, в двудневен срок кандидатите могат лично и след представяне на документ за самоличност, да идентифицират писмените си работи и да проверят дали не е допусната техническа грешка. Под техническа грешка се разбира грешка при обявяването на оценките. Отстраняването на техническите грешки се извършва преди първото класиране. (6) Информация за резултатите от конкурсните изпити и класиранията може да се получи на посочените в справочника телефони, от информационните табла и Web страницата на ТрУ - http://www.uni-sz.bg. Чл. 17. (1) Класирането на кандидатите се извършва по низходящ ред на състезателния бал и по реда на посочените магистърски програми и форми на 



обучение в съответствие с предварително обявените места за прием (субсидирани от държавата и за обучение срещу заплащане), независимо от категорията на кандидат-студента. (2) При всяко класиране кандидатът може да бъде класиран само по една от посочените в състезателния му картон магистърски програми и форми на обучение. (3) В първия етап на класирането участват кандидати за места, субсидирани от държавата.  (4) На I-во класиране, до 2 % от общия брой субсидирани от държавата места за обучение в ОКС магистър, могат да се отделят за кандидати, които са: - инвалиди с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто; - военноинвалиди и военнопострадали; - кръгли сираци; - майки и бащи с три и повече деца; - близнаци, когато са кандидатствали едновременно в едно и също професионално направление и единият от тях е приет.  Неприетият от близнаците ползва предимство, ако отговаря на условията за класиране за съответната специалност. Документите за ползване на предимство се представят в момента на подаване на кандидатстудентските документи. (5) Вторият етап на класиране е окончателен. В него участват кандидати за освободени от първия етап места, субсидирани от държавата и кандидатите за обучение срещу заплащане. (6) Кандидат-студенти, класирани и записани за обучение на собствени средства, продължават да участват в класиране за свободни места по държавна поръчка, ако останат такива след срока за записване на второто класиране по държавна поръчка. Чл. 18. (1) Ректорът издава заповед за записване на новоприетите магистри. (2) Класираните кандидати трябва да се запишат в съответната магистърска програма в определения в заповедта срок.  (3) Новоприетите студенти, които не са се записали в определения срок губят правото да запишат магистърската програма, по която са класирани.   


