ИНСТРУКЦИЯ ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ
/ЗАДОЧНО И ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ/
1.Въведете ЕГН и изберете бутона

2. Попълнете полетата за имейл и парола. Въведете в последния прозорец кода, който
виждате. Изберете бутона

3. Въведете посочените лични данни. С двете опции Browse прикачете копия на посочените
дипломи, които предварително сте направили и записали на своето устройство. Имате
възможност да зададете въпрос към Комисията /не е задължително/. Изберете бутона

4. След като изберете Записване на общите данни, ще се появи прозорец с декларация за
личните данни. За да продължите, изберете “OK”.

След като изберете ОК, ще виждате входящия си номер.
Отдолу ще се появят изпитите с активен период за подаване на заявка за явяване.
5. Маркирайте квадратчето пред избрания изпит. Прикачете файл /копие на документа за
платена такса/ и изберете бутона
. Ако не сте прикачили копие за
платена такса, не можете да продължите.
Повторете действията от т.5 за всеки изпит, на който трябва да се явите /важи само за
специалност „Управление на здравните грижи“ ОКС „бакалавър“/. Ако ще се явявате на
повече от един изпит и документът за платената такса е общ, прикачете файла за платена
такса при заявката на всеки един изпит.

След като изберете Подаване на заявка за изпит, отгоре ще излезе надпис Данните са
записани успешно, а срещу избрания изпит /или изпити за тези, които полагат 2 изпита/ ще
виждате статуса на заявката – „Подадена“. Служител на университета ще провери заявката
и документите. Ако заявката е одобрена /т.е. всичко в нея е наред – прикачени са всички
изисквани копия и т.н., статусът й ще се смени на „Приета“. Тогава ще имате възможност за
отпечатване на входящия талон за изпита /в дясната част на примерното изображение се
вижда/. С този талон трябва да се явите на кандидат-студентския изпит.

Предварително трябва да се информирате за датата и часа на предстоящия изпит. Справки в
Студентска канцелария на факултет „Обществено здраве“, тел. 064/884237

