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Условия за кандидатстване
За редовно и задочно обучение по специалностите в ЮЗУ „Неофит Рилски”
могат да кандидатстват български граждани и граждани на ЕС и Европейското икономическо пространство, които имат завършено средно образование, осигуряващо
им достъп до обучение във висшите училища и издържани конкурсни изпити за съответните специалности.
Лицата, завършили висше образование и придобили образователноквалификационна степен „Бакалавър“ или „Магистър“, не могат да кандидатстват за
второ висше образование, субсидирано от държавата, в същата или по-ниска от
притежаваната от тях образователно-квалификационна степен.
За обучение, субсидирано от държавата, не се допускат и лица, които в момента се обучават в университета или в друго висше училище по същия ред.
По реда, установен за български граждани, за обучение в Университета могат да кандидатстват чуждестранни граждани:
а) С двойно гражданство, едното от които е българско.
б) Постоянно пребиваващи на територията на Република България, което се
удостоверява с документ за самоличност, издаден от МВР на Република България.

в) С българско самоопределение, но постоянно живеещи в чужбина.
г) Граждани на държави-членки на Европейския съюз и на Европейското
икономическо пространство.
д) На които е предоставен статут на бежанци, удостоверен с документ, издаден от Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет.
Признават ли се оценките от Държавните зрелостни изпити?
Оценките, получени на държавни зрелостни изпити след 2008 година вкл.,
се признават за оценки от положени конкурсни изпити, валидни за съответната
специалността. При балообразуването оценката от ДЗИ се умножава с коефициент 3,00.
Признават ли се оценки от Държавни изпити по специалността?
На кандидати, завършили средно образование в професионални гимназии
след 2008 год., оценките от държавните изпити по специалността се признават за
конкурсен изпит с коефициент 3.00 по определени специалности в Университета,
съответстващи на следните областта на полученото средно образование: Администрация и управление, Изкуства, Физически науки, Информатика, Техника,
Ветеринарна медицина, Опазване на околната среда
Признават ли се оценки от конкурсни изпити в други висши училища?
Оценката, получена от конкурсен изпит, организиран от друго акредитирано висше училище през 2017 година се признава от университета. За целта е
необходимо да се представи служебна бележка за издържания конкурсен изпит
от съответното висше училище.
Как става кандидатстването по професионални направления?
Кандидат-студентите кандидатстват по общия ред със съответните конкурсни изпити или с резултата от Държавните зрелостни изпити за професионално направление „Икономика“ се обучават в общ поток четири семестъра.
Разпределението на студентите по специалностите, които се предлагат в
професионалното направление се извършва по ред и условия, определени от съвета
на основното звено (факултета).
В професионално направление Икономика класирането се извършва за следните специалности:





Счетоводство и контрол
Икономика на публичната сфера
Маркетинг
Финанси

Признаване на резултати от TOEFL Кеймбридж и IELTS
Резултатите, получени от изпитите TOEFL, Кеймбридж и IELTS за английски език, се признават за валидни, ако не са изтекли две години от датата на издаване
на сертификата.
Признаване на сертификати по френски и немски език и руски език като
приемни изпити
Резултатите от изпитите Test DaF, DSH и DSD за владеене на немски език се
признават за валидни след приравняване към шестобалната система.
Резултатите от изпитите DELF B1, DELF B2 и TCF, TEF за владеене на
френски език се признават за валидни след приравняване към шестобалната система.
За конкурсна оценка се признават резултатите от Тест по русскому языку как
иностранному, Сертификационные уровни ТРКИ-1, ТРКИ-2, ТРКИ-3, ТРКИ-4 (Test
of Russian as a Foreign Language); Единый госэкзамен (ЕГЭ); Тест по русскому
языку для приема в гражданство Российской Федерации (Test for Admittance to
Russian Citizenship); Тесты по русскому в деловом общении (Tests of Russian for
Business Communication).
Признават ли се резултати от олимпиади и национални състезания, организирани от МОН и състезания и турнири, организирани от национални и
научни съюзи, и ЮЗУ?
1. Кандидат-студентите, класирали се от първо до пето място на републиканските кръгове на олимпиади и национални състезания, организирани от МОН (заповед № РД-09-1369/15.09.2016 г.), проведени в годината на конкурса, се записват за
студенти в съответната специалност.
2. На кандидат-студентите, класирани на следващите места на републиканските кръгове на олимпиади и национални състезания, организирани от МОН и проведени в годината на конкурса, полученият резултат се признава за оценка от конкурсен изпит.
3 На спечелилите международни и републикански конкурси в областта на изкуството, проведени след 2008 г. включително, се признава оценка Отличен (6) по
практическите изпити за специалностите: „Педагогика на музикалното изкуство“,
„Изпълнителско изкуство“, „Електронни технологии в музиката“, „Педагогика на
обучението по изобразително изкуство“, „Мода“, „Българска народна хореография“, „Съвременна хореография“, както и за специалностите от направление „Театрално и филмово изкуство“.
4. На учениците, класиралите се на конкурсни изяви, проведени през учебната
2016/2017 г., на които ЮЗУ „Неофит Рилски” е организатор или съорганизатор, се
разрешава участие в класирането, като им се признават конкурсни оценки, приравнени по шестобалната система.

5 Спечелилите медали от олимпийски игри, от световни, европейски и балкански първенства, от шампионати и турнири се приемат в специалностите „Спорт“ и
„Физическо възпитание и спорт“ без конкурсен изпит.
6 На класиралите се за участие в олимпийски игри, в световни, европейски
или балкански първенства, в шампионати и турнири за последните 5 години се
признава оценка Отличен (6), вместо практически изпит по вид спорт за специалността „Спорт“ и практически комплексен изпит по физическа подготовка за специалността „Физическо възпитание и спорт“.
7 На класиралите се през последните 5 години от 1 до 6 място (лично или отборно) на държавни шампионати се признават резултати от практически изпит по
вид спорт за специалността „Спорт“ и практически комплексен изпит по физическа
подготовка за специалността „Физическо възпитание и спорт“ по следния ред:
- за първо място – Отличен 6,00
- за второ място – Отличен 5,90
- за трето място –
Отличен 5,80
- четвърто място - Отличен 5,70
- пето място Отличен 5,60
- шесто място Отличен 5,50
8 На класиралите се на първо, второ и трето място (лично или отборно) в ученически игри, организирани от МОН или на състезания, организирани от Министерството на младежта и спорта в последните 3 години, се признава оценка за практически изпит по вид спорт за специалността „Спорт“ и практически комплексен
изпит по физическа подготовка за специалността „Физическо възпитание и спорт“,
както следва:
– за първо място – Отличен 5,50
– за второ място – Мн.добър 5,30
– за трето място – Мн.добър 5,00

Може ли за специалностите от областта на филмово, театрално и музикално изкуство да се кандидатства с резултати от фестивали, изложби, конкурси или
сключени меморандуми?
На спечелилите международни и републикански конкурси в областта на изкуството, проведени след 2008 г. включително, се признава оценка Отличен (6) по
практическите изпити за специалностите: „Педагогика на музикалното изкуство“,
„Изпълнителско изкуство“, „Електронни технологии в музиката“, „Педагогика на
обучението по изобразително изкуство“, „Мода“, „Българска народна хореография“, „Съвременна хореография“ и специалностите от направление Театрално и
филмово изкуство.
На класиралите се ученици на конкурсни изяви, проведени през учебната
2016/2017г., на които ЮЗУ „Неофит Рилски” е организатор или съорганизатор, се
разрешава участие в класирането, като им се признават конкурсни оценки приравнени по шестобалната система.
На успешно завършилите средни училища с профилирано обучение оценките от специалните предмети в дипломата за средно образование по музика, изобразително изкуство, мода и хореография, се признават за практически конкурсни из-

питни оценки с коефициент 3.00 за специалностите „Педагогика на музикалното
изкуство“, „Педагогика на обучението по изобразително изкуство“, „Мода“, „Изпълнителско изкуство“, „Електронни технологии в музиката“, „Българска народна
хореография“, „Съвременна хореография“, „Моделиране, технологии и мендижмънт в шевната индустрия.
Какви документи са необходими при явяването на кандидатстудентски изпит?
На конкурсен изпит кандидат-студентът задължително се явява с компютърна разпечатка и документ за самоличност /лична карта/. По изключение /загуба
на лична карта/ може да бъде допуснат и със свидетелство за управление на МПС,
или задграничен паспорт.
Разпределение на кандидат-студентите по зали и сгради за явяване на изпит
Разпределението на кандидат-студентите по залите за явяване на изпит се
обявява един ден преди съответния конкурсен изпит в сайта на университета и на
видно място пред сградата на учебен корпус № 1.
Местата в залите се заемат най-късно 30 минути преди началото на изпита.
Как да участвам с оценките от конкурсните изпити в класирането?
Кандидат-студенти, положили успешно конкурсни изпити, за да участват
в класирането за специалностите, които желаят следва да подадат документи за
това в срок от 19 юни до 05 юли 2017 г., в противен случай губят правото си за
участие в класирането.
Къде се подават документи за кандидатстване?
Документи за кандидатстване за предварителни и редовни конкурсни изпитни сесии могат да се подадат онлайн или в Първи корпус на Университета – ул.
Иван Михайлов № 66, или в бюрата извън Благоевград в градовете: Бургас, Варна,
Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Казанлък, Кърджали, Кюстендил,
Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник, Петрич, Плевен, Пловдив, Разград, Русе,
Свищов, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Търговище, Хасково,
Шумен, Ямбол.
Къде мога да закупя кандидатстудентски справочник?
Справочник за кандидат-студента може да закупите от книжарницата в УК-1
на Университета или в бюрата за прием на кандидатстудентски документи извън
Благоевград в градовете: Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово,
Добрич, Казанлък, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник,

Петрич, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Свищов, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен, Ямбол.
Разполага ли Университетът с база за спортни занимания?
Студентите ползват богатата университетска спортна база, която им дава
възможност да изберат спорт според своите предпочитания и възможности. Утвърдената организация позволява да се провеждат и допълнителни спортни занимания,
както организирани, така и индивидуални.
ЮЗУ “Неофит Рилски” разполага с открит спортен комплекс и закрита спортна база.
Откритият спортен комплекс включва:
 Тенис кортове – асфалтови и 3 червени;
 Едно хандбално игрище;
 Две волейболни игрища;
 Две баскетболни игрища;
 Лекоатлетическа писта 120м.;
 Лекоатлетическа писта 200м. с виражи;
 Затревен футболен терен;
 Сектори за дълъг и висок скок
 Сектор за хвърляне на копие и чук;
 Сектор за тласкане на гюлле;
 Открита гимнастическа площадка с гимнастическа успоредка и
висилка. Върлина.
Закритата спортна база включва:
 Зала за спортни игри и общо физическа подготовка;
 Зали за тенис на маса, които се ползват и за аеробика.
 Фитнес зала „Стефан Митов”
 Тенис зала „проф. Петко Щерев”
Студентите могат да избират футбол, баскетбол, хандбал, волейбол, лека атлетика, фитнес и бодибилдинг, тенис на маса, тенис на корт, плуване, ски, водни
спортове /ветроходство, гребане, водни ски/, бойни спортове, спортно ориентиране,
пешеходен туризъм, фехтовка, бадмингтон, хокей на трева.
Разполага ли Университетът с общежития?
Университетът разполага с модерни, добре обзаведени и в близост до учебните корпуси 2 блока студентски общежития с капацитет 900 легла.
Студентските общежития са с отлични битови условия: стая с по 3 легла,
стаи за гости и салон за провеждане на различни тържества, перално помещение,
интернет връзка, телевизия, телефонна мрежа, парно отопление, топла вода.
За повече информация за условията за настаняване и сроковете за подаване
на документи за общежитие, може да се обръщате към инспектор студентскобитови въпроси на тел. 073/588 503.
Университетският център "Бачиново" разполага с 68 двойни стаи, 4 единични стаи, 4 апартамента, ресторант с 140 места, барче, голяма конферентна зала с 150

места, 8 оборудвани зали за конференции, симпозиуми, дискусии, семинари и други с общ капацитет 270 места, интернет, локално парно, климатици, зала за спорт.
Университетският център „Бачиново“ се намира на 3 км от центъра на Благоевград, в близост до парк Бачиново и на 30 км от местността Бодрост. Той предлага възможност за краткотраен и дълготраен отдих и различни видове организационни мероприятия в съчетание с добро ценово предложение.

Може ли студентските общежития да се ползват за нощувка по време на
кандидат-студентските изпити?
Студентските общежития и Университетския център „Бачиново“ предлага
легловата си база за нощувка по време на кандидатстудентската кампания.
Цената на една нощувка за легло в Студентско общежитие № 1 е 10.00 лв., а в
Студентско общежитие № 2 – 12.00 лв. Резервации на телефони:
Студентско общежитие № 1: портал – 073/88 56 09; управител – 073/88 56 15;
Студентско общежитие № 2: портал – 073/88 56 08 и 073/88 56 06.
Цената на една нощувка в Университетски център „Бачиново“ за легло в
двойна стая е 18.00 лв., в единична 30.00 лв., а в апартамент – 60 лв.
Резервации на телефони:
Рецепция Университетски център „Бачиново“: 073/83 18 24,
e-mail: bazabachinovo@swu.bg.
Стипендии
Студентите от Югозападен университет „Неофит Рилски“ в зависимост от
успеваемостта и социалният им статус имат право да получават:

Стипендии за постигнат висок успех;

Социални стипендии

Евростипендии и награди;
Център за кариерно развитие
За професионалното ориентиране на студентите е създаден Център за кариерно развитие, който насочва студентите при техния професионален избор и реализация, както и подпомага бизнеса при подбора на висококвалифицирани кадри. Центърът за кариерно развитие предлага следните услуги:
 регистриране на студенти, желаещи да ползват услугите на Центъра;
 съдействие при подготовка на документи за кандидатстване и при явяване
на интервю;
 информация за свободните стажантски и работни позиции, както и за работодателите, които ги разкриват;
 ориентиране в тенденциите на пазара на труда, възможностите за кариерно
развитие и за продължаване на образованието;
 семинари за придобиване на практически умения;

 участие във фирмени представяния;
 съдействие на студентите, университета и работодателите при организиране и провеждане на успешни стажантски програми;
 консултиране за успешно представяне пред работодател.
Университетът сключва договори с фирми за съвместна подготовка на студенти при провеждане на техните стажове и практики.
Университетът предоставя условия за повишаване на професионалната квалификация като организира допълнителни курсове и специализации.
Студентска мобилност, практики и стажове
Университетът участва в Eвропейската програма за образование, обучение,
младеж и спорт "Еразъм+", която предоставя възможност за мобилност на преподаватели и студенти за обучение в български и европейски висши училища.
Университетът има подписани двустранни договори с университети в Испания, Франция Словения, Литва, Австрия, Германия, Румъния, Полша, Чехия, Гърция, Португалия, Естония, Швейцария, Унгария, Италия, Словакия, Естония, Турция.
Образователната мобилност по програма Еразъм+ с цел обучение в сферата на
висшето образование е насочена към студенти и докторанти и дава възможност за
реализиране на мобилност по специалността в друго висше училище в чужбина.
Образователната мобилност с цел практика в сферата на висшето образование е
насочена към студенти и докторанти, както и наскоро дипломирали се и дава
възможност за стаж в друго висше училище или предприятие в чужбинa.
Легитимни участници в студентска мобилност с цел обучение са всички действащи
студенти в Югозападния университет "Неофит Рилски" от всички степени на
обучение (бакалавърска, магистърска, докторска) и всички форми на обучение
(редовна, задочна), които отговарят на определени критерии.
Продължителността на периода на обучение по програма Еразъм+, зависи от
продължителността на семестъра в приемащия университет, като минималната
продължителност е 3 (три) календарни месеца (или един триместър).
На студенти от редовно и задочно обучение, вписани в Регистъра на действащите и прекъснали студенти и докторанти, поддържан от МОН се предоставя
възможност за провеждане на практическо обучение в рамките на 240 ч. по проект
“Студентски практики” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.
Университетът сключва договори с фирми за съвместна подготовка на студенти при провеждане на техните стажове и практики.

