
Уважаеми кандидат-студенти!

Преди да започнете процеса по подаване на
документи за кандидатстудентските изпити в МУ-София,
моля внимателно и детайлно да прочетете Ръководството
за работа със системата за кандидатстване!

1.КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ, КОИТО ЩЕ ПОЛЗВАТ И
ДВЕТЕ СИ ОЦЕНКИ /ПО БИОЛОГИЯ И ХИМИЯ/ ОТ
ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ ИЗПИТИ И НЯМА ДА ПОЛАГАТ
КОНКУРСНИ ИЗПИТИ НА 03 и 04 юли 2021 година, СА
ЗАДЪЛЖЕНИ:

- да подадат документи онлайн в системата за
кандидатстване за участие в класиране в срок от 14.06.2021 г. до
12.00 часа на 30.06.2021 г.;

- след направената онлайн регистрация да представят
нотариално заверено копие на дипломата за завършено
средно образование и разпечатан документ с входящия номер
от системата за кандидатстване в Ректората на МУ-София, на
адрес: гр. София, бул. „Акад. Иван Евст.Гешов“ № 15, ет.12, стая
16, всеки работен ден от 9.00 до 12.00 часа и от 13.00 до 15.30
часа, в срок до 12.00 часа на  02.07.2021 г.;

Неподалите документи за участие в класиране
кандидат-студенти и непредставили нотариално заверени
копия на дипломи за завършено средно образование, НЕ
УЧАСТВАТ В КЛАСИРАНЕ!!!

2. КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ, КОИТО ЩЕ ПОЛЗВАТ ЕДНА
ОТ ОЦЕНКИТЕ СИ /ПО БИОЛОГИЯ ИЛИ ХИМИЯ/ ОТ
ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ ИЗПИТИ И ЩЕ ПОЛАГАТ ИЗПИТ
САМО ПО ЕДИНИЯ ПРЕДМЕТ, СА ЗАДЪЛЖЕНИ:



- да подадат документи онлайн за явяване на единия изпит и
участие в класиране в системата за кандидатстване в срок от
14.06.2021 г. до 12.00 часа на 30.06.2021 г.;

- да отбележат само изпита, на който предстои да се явят;

- в деня на изпита да представят в изпитната зала на
Главния квестор нотариално заверено копие на дипломата за
завършено средно образование, върху което да е написан
входящият номер на кандидат-студента от системата.

3. КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ, КОИТО ЩЕ ПОЛАГАТ И
ДВАТА КОНКУРСНИ ИЗПИТА НА 03 и 04 юли 2021 година, СА
ЗАДЪЛЖЕНИ:

- да подадат документи онлайн за явяване на двата изпита и
участие в класиране в системата за кандидатстване в срок от
14.06.2021 г. до 12.00 часа на 30.06.2021 г.;

- на един от двата изпита да представят в изпитната зала
на Главния квестор нотариално заверено копие на дипломата
за завършено средно образование, върху което да е написан
входящият номер на кандидат-студента от системата.

ЗА ВСИЧКИ КАТЕГОРИИ КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ
ВАЖИ ПРАВИЛОТО:

ПРИ БАЛООБРАЗУВАНЕТО ЗА УЧАСТИЕ В
КЛАСИРАНЕ СЕ ВЗЕМА ВИНАГИ ПО-ВИСОКАТА
ОЦЕНКА ОТ ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ И РЕДОВНИТЕ
ИЗПИТИ!!!


