МОН ОБЯВИ УСЛОВИЯТА ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ВТОРО КЛАСИРАНЕ
на кандидат-студенти, живеещи извън България,
и граждани на Северна Македония

Министерството на образованието и науката обяви свободните места,
за които могат да кандидатстват кандидат-студентите с български произход,
живеещи извън България, и граждани на Република Северна Македония,
които не са приети на първо класиране за обучение в образователноквалификационните степени „бакалавър” и „магистър” след завършено
средно образование в български висши училища.
Във второто класиране могат да участват некласираните на първо
кандидат-студенти, както и кандидати, регистрирани в платформата, които
не са успели в срок да представят всички документи за участие в първо
класиране. Те могат да заявят нови 5 желания чрез бутон за повторно
подаване на некласираното заявление. При натискане на бутона,
информацията и документите от некласираното заявление ще бъдат
копирани и кандидат-студентът ще има възможност за редакция на желания
и прикачване на допълнителни документи при нужда.
Кандидат-студенти, които не са успели в срок да се регистрират в
електронната платформа за участие в първото класиране, също ще могат да
участват във второ след регистриране в електронната платформа. При
натискане на бутона „Кандидатствай“ и преминаване през избор на
постановление и ОКС, кандидат-студентът може да попълни нужната
информация, да прикачи съпътстващите файлове в заявлението и да го
подаде за преглед.

За свободните места във висшите училища по изкуства и спорт могат

да кандидатстват само лица, които са се явили и успешно положили
специализираните изпити в тях.
За участие във второто класиране кандидат-студентите, които за
първи път се регистрират в електронната платформа, следва да заявят своите
желания от 19.09.2020 г. до 23.09.2020 г., включително.
Срокът за кандидатите, които вече са регистрирани, е от 24.09.2020 г.
до 27.09.2020 г., включително.
При

необходимост

от

допълнителни

документи

кандидатите

получават съобщение от експерт от Държавната агенция за българите в
чужбина или от Министерството на образованието и науката. Срокът за
прикачване на документа е 3-дневен. Необходимо е да се проверява редовно
профила в електронната система и електронната поща.

