Софийски университет „Свети Климент Охридски”
Европейски университетски център – Нанси

● Университет на Лотарингия

Международна магистърска програма „Право на ЕС”
_________________________www.eubg.eu______________________

Необходими документи и стъпки за кандидатстване и записване:
(както и приложимите условия за записване и кандидатстване на сайта на СУ –
www.uni-sofia.bg, прием 2019/2020 г.)
ЕЛЕКТРОННА РЕГИСТРАЦИЯ НА АДРЕС: https://law.kmk.uni-sofia.bg/
09.09.2019 г.

до

ДОКУМЕНТИ НА ХАРТИЕН НОСИТЕЛ СЕ ПРИЕМАТ В к-т 314 на ЮФ на
СУ от 02 до 27 септември 2019 г.
1. МОЛБА ПО ОБРАЗЕЦ
- молбата по образец можете да изтеглите на адрес: www.eubg.eu – ДОКУМЕНТИ МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА – ІІ СЕМЕСТЪРА. Там ще намерите и попълнено копиеобразец. Подадените документи важат едновременно за всички магистърски програми в
рамките на един факултет, ако са точно попълнени и кандидатът отговаря на поставените
условия.
2. КСЕРОКОПИЕ ОТ ДИПЛОМА ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЗА
ЗАВЪРШЕНА БАКАЛАВЪРСКА ИЛИ МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН
Представя се и оригинал на дипломата, който се връща веднага след сверяване с
копието. Кандидатите трябва да са завършили легитимни висши училища.
В случай че издаването на дипломата за висше образование е предстоящо, кандидатът
подава академична справка-оригинал (или нотариално заверено копие), в която да са
отразени средният успех от семестриалните изпити с хорариума на часовете по отделните
дисциплини и успехът от държавните изпити;
За кандидати, завършили Софийския университет „Св. Климент Охридски“, на които
издаването на дипломата за висше образование е предстоящо, се допуска да представят
уверение, издадено от отдел „Студенти“ към факултета;
Лица, придобили в чужбина образователно-квалификационна степен на висше
образование, признато по законодателството на съответната държава, могат да
кандидатстват за обучение в магистърската степен, след като са преминали процедура
по признаване на образованието от Софийския университет. Кандидати,
непреминали процедурата, не се допускат до участие в конкурса.
4. Документ за платена такса за участие в конкурса в размер на 30 лв. независимо дали
участват в конкурсен изпит за прием „държавна поръчка“ или без конкурсен изпит за
прием „платено обучение“
(необходим минимален успех – Добър 3,50, изчислен средноаритметично от оценките
от държавните и семестриални изпити)
3. Ксерокопие от диплома за средно образование

1504 София, бул. „Цар Освободител” № 15, СУ-ЮФ, к-т 313,

02/ 9308 359,

office@eubg.eu

4. ПЕРСОНАЛЕН ТАЛОН - можете да го изтеглите на адрес: www.eubg.eu.
След попълването му е необходимо да се изпрати по електронен път на имейла на
програмата: office@eubg.eu
5. МОТИВАЦИОННО ПИСМО - образец

можете да изтеглите на адрес:

www.eubg.eu
6. КВИТАНЦИЯ ЗА ПЛАТЕНА ТАКСА за подаване на документи – 30 лв.
- Таксата можете да заплатите на гишетата на Паричен салон в Ректората на СУ „Св.
Климент Охридски" (северно крило, вход откъм ул „Шипка" IV-етаж)
или по банковата сметка на СУ: БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА - Централно
управление
Банкова сметка: BG52 BNBG 9661 3100 1743 01, BIC CODE: BNBGBGSD,
Документите могат да бъдат подавани с препоръчана поща (виж най-горе) и на място
от 2 до 8 септември 2019 г. за прием „държавна поръчка“ и до 27 септември за прием
„платено обучение“.
-

на място в сградата на Ректората: 1504 София, бул. „Цар Освободител" № 15,
северно крило, каб. 314 при г-жа Анета Дервентска, (08.30-12.00 ч. 13.00-17.30
ч).

-

или с препоръчана поща: 1504 София, бул. „Цар Освободител" № 15, каб. 314,
за г-жа Анета Дервентска.
при подаване по пощата важи датата на получаване, а не датата на
пощенското клеймо!!

До 17.00 ч. на 27 септември 2019 г. се приемат документи на хартиен носител –
при направена електронна регистрация!

