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ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н А Р Е Д Б А  

 

ЗА ОБУЧЕНИЕ НА СТУДЕНТИТЕ  

ПО ВТОРА ИЛИ НОВА СПЕЦИАЛНОСТ  

В РАМКИТЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН В УниБИТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С о ф и я  

  



 2 

ГЛАВА ПЪРВА 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл. 1. Настоящата наредба се основава на чл. 42 ал. 7 и ал. 8 т. 1 и 5 и 

чл. 68 ал. 1 т. 1 и 5 от ЗВО; чл. 3 ал. 2 от Наредбата за държавните изисквания 

за приемане на студенти във ВУ на Р България (ПМС № 79 от 9 май, ДВ № 

40 от 2000 г.) и чл. 55, ал. 2 от Правилника за устройството, управлението и 

дейността на УниБИТ, съгласно който студентите имат право да се обучават 

едновременно по втора или нова специалност. 

ГЛАВА ВТОРА 

УСЛОВИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА СТУДЕНТИ 

 ПО ВТОРА И НОВА СПЕЦИАЛНОСТ 

Чл. 2. Обучението на студентите по втора или нова специалност в 

рамките на една образователна степен се извършва при следните условия: 

1. Да имат задължително завършен първи курс по първата специалност 

с успех мн. добър 5.00, натрупани минимум 60 кредити и издържан 

кандидатстудентски изпит по избраната втора или нова специалност. В 

случай, че студентите нямат издържан кандидатстудентски изпит за втората 

или нова специалност, те могат да се явяват допълнително на такъв изпит по 

време, определено от УниБИТ. 

2. За втора или нова специалност могат да кандидатстват и студенти, 

завършили втори и трети курс при същите условия и натрупани 120 и 180 

кредити за ІІ и ІІІ курс. 

Чл. 3. Обучението по втората или новата специалност се заплаща в 

пълен размер, съгласно утвърдените от Академичния съвет такси. 

Чл. 4. Обучението по втора и нова специалност се осъществява само, 

ако има образувана група от 12 студента. 

Чл. 5. Завършилите УниБИТ студенти могат да се обучават по втора и 

нова специалност, като кандидатстват на общо основание и успешно 

издържат конкурсния изпит за съответната специалност. Те също заплащат 

такси, утвърдени от АС на УниБИТ. 

ГЛАВА ТРЕТА 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО  

ПО ВТОРА И НОВА СПЕЦИАЛНОСТ 

Чл. 6. Обучението по втората или новата специалност се осъществява 

по изготвен от съответната катедра учебен план. Дисциплините, които са 

общи с първата придобита специалност и са с еднакъв хорариум и кредити в 

двете специалности, се признават на студентите и не се включват в него. 
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Планът се приема от Факултетния съвет и се утвърждава от Академичния 

съвет. 

Чл. 7. Обучението не може да бъде по-малко от два семестъра за 

студенти от сродни специалности, и по-малко от три семестъра за студенти 

от други специалности. 

Чл. 8. Обучението по втората или новата специалност се извършва по 

самостоятелна седмична програма. 

Чл. 9. Подаването на документи за втората или новата специалност 

става до края на м. юни на текущата година, а записването се извършва в 

началото на втори, трети или четвърти курс на първата специалност. 

Чл. 10. Студентите, обучаващи се по две специалности, имат правата и 

задълженията, регламентирани в Правилника на УниБИТ. 

Чл. 11. Обучението по втора или нова специалност завършва с 

полагане на държавен изпит или защита на дипломна работа, след успешно 

изпълнение на всички задължения, предвидени по учебния план, независимо 

от календарния срок на обучение. 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§ 1. Изменение и допълнение в настоящата Наредба се извършват с 

решение на Академичния съвет. 

§ 2. Настоящата наредба е приета от Академичния съвет на 28. 03. 2005 

г. и актуализирана на 28.02.2011 г. 

 

 

 


