ИМЕННИК
LIST OF NAMES
Име, презиме и фамилия:
Name, Surname, Family name
ЕГН/ЛНЧ/Personal ID number:
GSM:

Снимка
Photo

 мъж / male  жена / female

e-mail:
Данни за обучението / Education data
Година на постъпване:
Year of enrollment

Факултет:
Faculty
Специалност / Specialty:
Вид на обучението / Type of education:
 субсидирано от държавата / subsidized by the state
 несубсидирано от държавата / not subsidized by the state
 несубсидирано от държавата по чл.21(2) от 3BO / not subsidized art.21(2) from HEO
 освободен от такса / exempt from fee
 смесено финансиране / mixed financing
Пореден номер на специалност / Serial number of specialty:  първа / first  втора / second
курс / course
Година на oбучение / Year of education:
по индивидуален план / individual plan
Основание за приемане / Reason for admission
Конкурсен изпит по / Competitive examination:
Държавен зрелостен изпит по / State matriculation of:
 Лауреат от нац./межд.олимпиада, нац.състезание / Laureate from national/int. olympics
 Нетрудоспособност / кръгъл сирак, близнаци, военноинвалиди и военнопострадали, лица от
домове / Disability/Orphan parentless, twins, disabled soldiers
 по документи / by documents
 след „професионален бакалавър” / after “professional bachelor”
 Спогодба със средни училища / Secondary school agreement
 oт друго ВУ в България / form another University in Bulgaria
 oт ВУ в чужбина / form another University in abroad
 oт друга форма на обучение / from another form of education
 oт друга специалност / from other specialty
 възстановени студентски права / restored student rights
 граждани на EC и ЕИП / EU citizen
 по програма Erasmus / Tempus / according to Erasmus+ /Tempus programme
 чуждестранни студенти по чл.95 ал 8 от 3BO / International students by art.95, para.8 form HEO
Данни за предходното образование / Previous education data
Наименование на средното/висше училище:
Name of the secondary/high school
Населено място rp./c.:
Област:
Държава:
Town/City
District
Country
Профил / професия / специалност / Specialty:
Тип на средното училище
 Средно общо / Secondary
Type of the secondary school  Средно образование със степен на проф. квалиф./ Professional
 Други / Other
След ОКС
 Професионален бакалавър / Professional bachelor
After EQF
 Бакалавър / Bachelor
 Магистър / Master
година на завършване:
среден успех от дипломата:
Year of graduation
Average score from the Diploma

