ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Уважаеми кандидат-магистри, притежаващи диплома от УНСС.

Предоставяме Ви възможност да подадете документи за участие в
кандидатмагистърската кампания на УНСС по интернет.

Чрез това приложение Вие можете да:
1. Се запишете за участие в кандидатмагистърската кампания. За тази цел ще
попълните основни данни, ще посочите желаните специалности. Може да кандидатствате
само по диплома за завършена ОКС “Бакалавър” или ако желаете да изберете един или
няколко изпита (взима се най-високата оценка от държавния изпит по специалността и
оценките от положените конкурсни изпити ).
ПЛАЩАНЕТО СТАВА В ПРИЛОЖЕНИЕТО. НЕ ПЛАЩАЙТЕ ПРЕДВАРИТЕЛНО.
АКО БАНКОВАТА ВИ КАРТА Е С 3D ВЕРИФИКАЦИЯ, ТЯ ТРЯБВА ДА БЪДЕ АКТИВНА.
В кои случаи не можете да подадете документи онлайн:
Необходимо е да подадете документите си на място в УНСС:
• Ако кандидатствате с т.нар. "особен случай" - например устен изпит, инвалиди,
военноинвалиди, кръгли сираци, многодетни майки, близнаци, възстановяващи
студентски права.
• Ако попадате в някой от случаите, в които сте освободени от такса, то няма да
можете да се регистрирате онлайн, тъй като е необходимо да предоставите оригинал и
ксерокопие на документа, удостоверяващ обстоятелството.
• Ако сте завършили висше образование преди 2008 г., тъй като дипломата Ви не
може да бъде верифицирана, без да представите оригинал.

За завършващите висше образование през тази година - ако все още не сте получили
дипломата си, Вашите данни ще бъдат извлечени служебно.
При необходимост от корекции заповядайте на място в Центъра за прием на
документи - УНСС / РЦДО-Хасково.

При възникнали технически грешки или затруднения с подаването на документи
онлайн, можете да се свържете с нас:
За въпроси относно кандидатстването се обръщайте към Център за прием на
документи и отдел "Кандидат-студенти" - тел. (02) 8195 704, (02) 8195 702, (02) 8195 701 (в
делнични дни, от 8:00 до 16:30 ч.)
Ако кандидатствате за прием в РЦДО-Хасково, можете да се свържете на тел. (038)
62 33 54 и (038) 62 53 20

УКАЗАНИЯ
за подаване на кандидат-магистърски документи по интернет
за завършилите УНСС след 1.1.2008 г.

ПЛАЩАНЕТО СТАВА В ПРИЛОЖЕНИЕТО. НЕ ПЛАЩАЙТЕ
ПРЕДВАРИТЕЛНО.
АКО БАНКОВАТА ВИ КАРТА Е С 3D ВЕРИФИКАЦИЯ, ТЯ ТРЯБВА ДА
БЪДЕ АКТИВНА.

Формата за подаване на документи се попълва по следния начин:
За изброените полета информацията е взета от система „Студент“.
Име, Презиме, Фамилия
Специалност, приравнена на УНСС
Направление
Година на завършване
Среден успех от следването
Среден успех от държавните изпити
Среден успех от държавните изпити по специалността
От направената регистрация се взимат:
ЕГН
Е-mail
Телефон
Попълват се:
Факултетен номер – може да го видите в дипломата.
Когато щракнете встрани от него, горните данни ще се напълнят
автоматично.
Адрес и лична карта– задължително на кирилица – САМО БУКВИ И
ЦИФРИ, без използване на специални знаци.
Диплома от ВУ – изберете от падащия списък завършеното ВУ.

Завършено висше образование – степен на завършено
образование (бакалавър или магистър с петгодишен срок на обучение).

висше

Сериен и регистрационен номер на диплома – букви и цифри, /,
латиница или кирилица.
Ако все още не сте получили диплома полето остава празно.
Езиков сертификат –Изберете от падащото меню сертификат, който
притежавате и съответства на Вашето ниво на владеене на чуждия език. Изисква
се за някои специалности. По-долу се прилага сканирано изображение на този
сертификат.
Конкретно английски език – Ако езиковия сертификат е за английски
език, отбележете това поле.
Сесии – Ако желаете да се явите на изпит чекнете сесия и ще видите
възможните изпити към тази сесия, които се отнасят до Вас.
Изпити – Чекнете тези, които избирате. Можете да ги откажете като ги
отчекнете преди да сте ги платили.
Може да кандидатствате само по диплома за завършена ОКС „Бакалавър“ или ако
желаете да изберете един или няколко изпита (взима се най-високата оценка от държавния
изпит по специалността и оценките от положените конкурсни изпити)
Възможни специалности за кандидатстване - Натиснете бутон

и ще се появят

възможните специалности за кандидатстване. Изберете желаните специалности . Те ще се покажат

в десния прозорец. Може да размествате желанията като маркирате желаната специалност и я
придвижвате нагоре и надолу със стрелките вдясно или да я изтриете с червеното кръстче.

Трябва да закачите сканирани изображения на:
-

ако сте избрали Езиков сертификат трябва да закачите сканирани
изображения на сертификата за език

други необходими документи, отбелязани в справочника за
-

някои специалности

След проверка на валидността на въведените от Вас данни ще получите
информация дали сте записан за участие в кандидат-магистърската кампания и
други указания.
Допълнителна информация:
Желаещите да се обучават в магистърска степен не могат да кандидатстват с диплома за
завършена магистърска степен със срок на обучение по-малко от пет години.

Тест за икономисти или тест за неикономисти се определя от
направлението на завършената специалност.

Резултатът от верификацията ще получите на e-mail-а, с който сте
регистриран.
Ако се налагат корекции във въведените данни ще бъдете уведомени
на същия e-mail.
След получаване на e-mail с успешна верификация можете да
разпечатате въведените данни от меню „Преглед / Печат“.
При несъответствие между разпечатката от Интернет и данните в системата важат
данните, записани в системата.
При необходимост от корекции заповядайте на място в Центъра за прием на документи УНСС / РЦДО-Хасково.
При възникнали технически грешки или затруднения с подаването на документи
онлайн, можете да се свържете с нас:
За въпроси относно кандидатстването се обръщайте към Център за прием на документи
и отдел "Кандидат-студенти" - тел. (02) 8195 704, (02) 8195 702, (02) 8195 701 (в делнични дни,
от 8:00 до 16:30 ч.)
Ако кандидатствате за прием в РЦДО-Хасково, можете да се свържете на тел. (038) 62
33 54 и (038) 62 53 20

