Прием на студенти за местата,
определени за обучение срещу заплащане за придобиване на образователноквалификационна степен „магистър” по специалности от професионални направления
„Национална сигурност” и „Психология”
за учебната 2018/2019 година
1. Кандидатстването за местата, определени за обучение срещу заплащане, се
извършва чрез конкурс по документи.
2. За участие в конкурса се допускат български граждани, които притежават
образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ и успех не по-малко
от „добър“ от дипломата за завършена степен на висше образование в Република България
или диплома от придобито висше образование в чуждестранно висше училище, призната
от Академията съгласно чл. 6, т. 1 от „Наредба за държавните изисквания за признаване на
придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши
училища“.
3. Кандидат-студентите подават заявление по образец до началника на Военна
академия „Георги Стойков Раковски“ с приложено копие на дипломата за придобита
образователно-квалификационна степен „бакалавър“, „магистър“ или академична справка,
в случай че дипломата за завършено висше образование, с която кандидатстват, още не е
издадена и декларация за съгласие по Закона за защита на личните данни, чл. 4, ал. 1, т. 2.
Срок за подаване на документите – до 18 септември 2018 година.
4. Цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко
подчинение на министъра на отбраната и Българската армия прилагат и разрешение от
органа по назначаването или работодателя за кандидатстване в задочна или дистанционна
форма на обучение.
5. Класирането на кандидатите се извършва по специалности и форми на обучение в
низходящ ред на успеха от дипломите им за завършена степен на висшето образование и
по реда на посочените в заявленията на кандидатите специалности, специализации и
форми на обучение.
6. Кандидат, приет в рамките на обявените места за обучение срещу заплащане в една
специалност и форма на обучение, автоматично се изключва от списъка на приетите по
останалите специалности, специализации и форми на обучение, посочени в заявлението
му.
7. До 19 септември 2018 година в интернет страницата на Академията ще бъдат
обявени класирането и имената на приетите за обучение студенти.
8. Записването на новоприетите студенти се извършва в отдел „Учебна и научна
дейност” на Военна академия „Г. С. Раковски”, стая 24. Срокът за записване е от 21
септември до 28 септември 2018 година.
9. Документите за записване се подават лично във Военна академия „Георги Стойков
Раковски“. При записването си студентите представят следните документи:
- лична карта;
- оригинал и копие на дипломата за завършено висше образование;
- копие от дипломата за завършено средно образование;
- снимки, формат ¾ см – 3 броя;
- медицинско свидетелство за постъпване във висше училище;
- удостоверение от областния център за психично здраве (районен психодиспансер) по
местоживеене за липса на психични заболявания;
- оригинал и копие на документ за платена такса за обучение за първия семестър,
преведена по банковата сметка на Военна академия „Георги Стойков Раковски“.

