
ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ, 
 определени от факултетите за преместване на студенти за учебната 2020/2021 година 
 

ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ 
Броят на преместените студенти се съобразява с капацитетните възможности на 

факултета. 
 
Специалност ПРАВО 

1. Не се допуска преместване на студенти от други специалности на Университета. 
2. Не се допуска преместване на студенти от други акредитирани юридически 

факултети в страната. 
3. Преместване на студенти от чужбина, обучаващи се в специалност Право става при 

следните условия: 

 кандидатите да имат успешно положени кандидатстудентски изпити в 

Софийския университет по български език и литература и по история на България в една 

кандидатстудентска кампания; 

 успехът от следването им да не е по-нисък от мн. добър (5.00). 

 

ПРЕМЕСТВАНЕ ОТ ЗАДОЧНА В РЕДОВНА ФОРМА  НА ОБУЧЕНИЕ  
(за студенти от специалност Право) 
 Преместване на студенти от една форма на обучение в руга се допуска при следните 
условия: 

1. Кандидатите  да са завършили успешно първи и/или втори курс; 
2. Студентите да са положили успешно всички изпити със среден успех от завършен 

първи курс не по-нисък от мн. добър (5.00), а след завършен втори курс с общ успех от първи и 
втори курс не по-нисък от мн. добър (5.00)  

 

 Специалност МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ 
1.  Кандидатите да са студенти в Софийския университет; 

2.  Да имат успешно положени кандидатстуденски изпити по история на България и  

кандидатстудентски изпит или държавен зрелостен изпит по западен език; 

3.  Да са завършили първи или първи и втори курс със среден успех от следването в 

другата специалност не по-нисък от мн. добър (5.00); 

 
 
 

ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ  
Специалност ФИЛОСОФИЯ 

1. Успех от следването не по-нисък от мн. добър (5.00);  
2. Кандидатите да имат успешно издържан кандидатстудентски изпит за специалността 

или държавен зрелостен изпит, съгласно Правилника за приемане на студенти за учебната 
2020/2021 г.   
 
Специалност ФИЛОСОФИЯ (на английски език) 

1. Успех от следването не по-нисък от мн. добър (5.00);  
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2. Кандидатите да имат успешно издържан кандидатстудентски изпит за специалността 
или държавен зрелостен изпит, съгласно Правилника за приемане на студенти за учебната 
2020/2021 г. ; 

3. Когато в дипломата отсъства оценка по английски език от държавен зрелостен изпит 
или от задължителната подготовка, кандидатът посочва оценка по друг език по задължителна 
подготовка или държавен зрелостен изпит; 

4. Освен оценка от кандидат–студентски изпит или държавен зрелостен изпит по 
английски език се допуска и сертификат за владеене на английски език на равнище минимум 
В2 по Общата европейска референтна рамка за езици както следва: 

за английски език: Cambridge English - Proficiency (CPE), Advanced (CAE), First (FCE); IELTS; 
Oxford Test of English; TOEFL IBT c точки над 80; TOEFL CBT c точки над 200; сертификати, 
издадени от ДЕО за ниво на владеене на чужд език на равнище минимум В2 по Общата 
европейска референтна рамка за езици. 
 
 
Специалност ПСИХОЛОГИЯ 

Специалност Психология не признава държавните зрелостни изпити като входящо 
ниво за преместване. 

1. Успех от първата година на следването най-малко отличен (5.50); 
2. Брой на прехвърлените студенти: 10 % от държавната поръчка; 
3. При наличие на повече кандидати, изпълняващи по-горните условия, класирането 

става въз основа на бал, формиран от успех от следването през първата година и оценката от 
приемния изпит.  
 
Специалност СОЦИОЛОГИЯ 

1. Минималният успех от следването за преместване в специалността да е мн.добър 
(5.00);  

2. Могат да бъдат преместени до 10 студенти, класирани съобразно успеха от 
следването. 
 
Специалност ЕВРОПЕИСТИКА  

1. Кандидатите да имат издържани конкурсни изпити, валидни за специалността с 
оценка не по-ниска от мн. добър (4.50); 

2. Кандидатите да имат среден успех от обучението не по-нисък от отличен (5.50). 
 
Специалност ПОЛИТОЛОГИЯ 

1. Кандидати за преместване от специалности: Политология, Публична администрация, 
Европеистика и Социология от други висши училища и от СУ “Св. Кл. Охридски” трябва да имат 
среден успех от следването не по-нисък от отличен (5.50); 

2. Кандидати от други специалности се приемат по общите условия за преместване в 
специалността, ако резултатът от техния конкурсен изпит, валиден за специалност 
Политология е не по-нисък от  мн. добър (5.00). 

3. Кандидати, които не отговарят на изискванията за успех от т.1 могат да 
кандидатстват при условията от т.2. 
 
Специалност ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ 

1. Минимален успех от първи или от първи и втори курс на следването – мн.добър 
(5.00); 
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2. Класирането на първите 10 кандидати по успех се извършва при условие че броят на 
студентите в курсовете не надхвърля 70 души; 

3. При наличие на повече кандидати, отговарящи на горепосочените условия, 
класирането да се извършва и въз основа на успеха от държавните зрелостни изпити. 
 
Специалност ПУБЛИЧНИ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ 

1. Успех от следването не по-нисък от мн. добър (5.00);  
2. Кандидатите да имат успешно издържан кандидатстудентски изпит за специалността 

или държавен зрелостен изпит, съгласно Правилника за приемане на студенти за учебната 
2020/2021 г.   
 
Специалност БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ 

1. Минимален успех от първи или от първи и втори курс на следването не по-нисък от 
мн. добър (5.00); 

2. Кандидатите да имат успешно издържан кандидатстудентски изпит за специалността 
или държавен зрелостен изпит, съгласно Правилника за приемане на студенти за учебната 
2020/2021 г. 
 
Специалност КУЛТУРОЛОГИЯ  

1. Преместване се осъществява при спазване на общите условия за преместване. 
 
 

ФАКУЛТЕТ ПО СЛАВЯНСКИ ФИЛОЛОГИИ 
1. Кандидатите за преместване трябва да имат успешно положени кандидатстудентски 

изпити или държавни зрелостни изпити, валидни за специалността, в която искат да бъдат 
преместени, съгласно Правилника за приемане на студенти за учебната 2020/2021 г. 
 
 

ФАКУЛТЕТ ПО КЛАСИЧЕСКИ И НОВИ ФИЛОЛОГИИ 
1. Кандидатите да са издържали успешно кандидатстудентски изпит по съответния език 

за съответната специалност с успех не по-нисък от мн. добър (4.50) за специалност Английска 
филология, не по-нисък от мн. добър (5.00) за специалност Скандинавистика и не по-нисък от 
добър (4.00) за другите специалности; 

2. Кандидатите да са положили държавни зрелостни изпити, валидни за съответната 
специалност с успех не по-нисък от отличен (5.50) за специалност Английска филология и за 
специалност Скандинавистика и не по-нисък от мн. добър (5.00) за другите специалности; 

3. Кандидатите да имат успех от първи или от първи и втори курс не по-нисък от мн. 
добър (5.00), а за специалност Скандинавистика не по-нисък от отличен (5.50);  

4. Кандидати за преместване от чужбина трябва да са завършили предходната 
академична година по същата или сходна специалност;  

5. Преместване на студенти ще се извършва при наличието на свободни места в 
съответната специалност.  

 

ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ 

Кандидатите за преместване трябва да имат успешно положени 
кандидатстудентски изпити или държавни зрелостни изпити, валидни за специалността, в 
която искат да бъдат преместени, съгласно Правилника за приемане на студенти за 
учебната 2020/2021 г. 
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Кандидатите за преместване от чуждестранни университети  могат  да бъдат 
преместени в специалностите на Историческия факултет, ако са били обучавани в сходно 
хуманитарно направление. 
 
Специалност АРХЕОЛОГИЯ 

1. За преместване могат да кандидатстват само студенти от специалности История и 
Класическа филология на СУ с успех от следването не по-нисък от мн. добър (5.00); 

2. Преместени студенти - не повече от 5 души. 
 

Специалност ИСТОРИЯ 
1. Кандидатите за преместване да имат успех от следването не по-нисък от мн. добър 

(5.00); 
2. Преместени студенти - не повече от 10 души. 

Специалност ЕТНОЛОГИЯ и КУРТУРНА АНТРОПОЛОГИЯ 
1. Кандидатите за преместване да имат успех от първи курс не по-нисък от мн. добър 

(5.00); 
2. Преместени студенти - не повече от 5 души. 

 
Специалност  АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА 

1. Кандидатите за преместване да имат успех от следването не по-нисък от мн. добър 
(5.00);  

2. Преместени студенти - не повече от 5 души. 
 

Специалност  ИСТОРИЯ И ГЕОПОЛИТИКА НА БАЛКАНИТЕ 
1. Кандидатите за преместване да са от специалности на Историческия факултет или 

от специалност Балканистика на ФСлФ, с успех от следването не по-нисък от мн. добър (5.00);  
2. Преместени студенти - не повече от 5 души. 

 
Специалност  ИСТОРИЯ И ГЕОГРАФИЯ 

1. Кандидатите за преместване да имат успех от следването не по-нисък от мн. добър 
(4.50); 

2. Преместени студенти - не повече от 5 души. 
 

Специалност  ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ 
1. Кандидатите за преместване да имат успех от следването не по-нисък от мн. добър 

(4.50); 
2. Преместени студенти - не повече от 5 души. 

 
Специалност  ИСТОРИЯ и чужд език  (английски/френски) 

1. Кандидатите за преместване да имат успех от следването не по-нисък от мн. 
добър (4.50); 

2. Преместени студенти - не повече от 5 души. 
 

ФАКУЛТЕТ ПО ЖУРНАЛИСТИКА И МАСОВА КОМУНИКАЦИЯ 
За специалностите Журналистика и Връзки с обществеността резултатите от 

държавните зрелостни изпити не се ползват като входящо ниво за преместване. 
 
1. Преместване от една специалност в друга или от задочна в редовна форма на 

обучение в рамките на ФЖМК става на базата на класиране по успех от следването (първи или 
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първи и втори курс). Преместването се осъществява при наличие на свободни бройки в 
съответната специалност или реципрочност на преместванията от една специалност в друга и 
от една форма на обучение в друга.  

2. Преместване на студенти от други факултети на Университета или от друго висше 
училище става при следните условия:  

 успехът от следването да не е по-нисък от мн. добър (5.00);  

 да имат издържан кандидатстудентски изпит по журналистика (писмен);  

 да не са използвали правото си на преместване; 

 кандидатите от друго висше училище да са от същата специалност;  

 кандидатите за преместване от чужбина да са от същата или сходна 
специалност.  

Класирането се извършва от комисия от факултета.  
 
Кандидатите за преместване в специалност Комуникационен мениджмънт и 

Книгоиздаване трябва да имат успешно положени кандидатстудентски изпити или държавни 
зрелостни изпити, валидни за специалността, в която искат да бъдат преместени, съгласно 
Правилника за приемане на студенти за учебната 2020/2021 г. 

 
 

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 
1. Кандидатите да имат успешно положен кандидатстудентски изпит или държавен 

зрелостен изпит по математика с оценка не по-ниска от добър (4.00); 
2. Кандидатите да имат успех от следването не по-нисък от мн. добър (5.00); 
3. Преместване ще се осъществява при наличието на свободни места в съответната 

специалност. 
 
 

ГЕОЛОГО - ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ   
1. Кандидати за преместване от сродни специалности на други висши училища трябва 

да имат успешно завършен първи или първи и втори курс със среден успех от следването не 
по-нисък от добър (4.00).  

2. Кандидати за преместване от други специалности на Университета трябва да имат 
успешно завършен първи или първи и втори курс със среден успех от следването не по-нисък 
от добър (4.00).  

3. Кандидати за преместване от една специалност в друга и от една форма на обучение 
в друга в рамките на Факултета трябва да имат успешно завършен първи или първи и втори 
курс със среден успех добър (4.00).  

 
Специалност ГЕОГРАФИЯ  

Кандидатите да имат успешно положен кандидатстудентски изпит по География или 
държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по география и икономика, български език и литература, 
история и цивилизация, биология и здравно образование, физика и астрономия, химия и 
опазване на околната среда, математика, философски цикъл, английски език, немски език, 
френски език, испански език, италиански език, руски език 

 
Специалност ГЕОЛОГИЯ  

Кандидатите да имат успешно положен кандидатстудентски изпит по география, 
математика, химия, физика или биология или оценка от държавен зрелостен изпит по 
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география и икономика, химия и опазване на околната среда, физика и астрономия, биология и 
здравно образование.  

 
Специалностите  РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ПОЛИТИКА  и  ТУРИЗЪМ  

Кандидатите да имат успешно издържани кандидатстудентски изпит по география или 
държавен зрелостен изпит по география и икономика и чужд език (английски, немски, 
френски, испански, италиански или руски). 
 
Специалност ГЕОГРАФИЯ и АНГЛИЙСКИ ЕЗИК  

Кандидатите да имат успешно положен кандидатстудентски изпит по География или по 
Английски език, или ДЗИ по география и икономика или ДЗИ по английски език, съгласно 
Правилника за приемане на студенти за учебната 2020/2021 г. 
 
 

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ  
Условия за преместване на студенти от други специалности на Университета: 

1. Студентите от Софийски университет да са: 

 издържали кандидатстудентски изпит по математика  или 
 издържали държавен зрелостен изпит по математика, география и 

икономика, профилиращ учебен предмет (информатика, информационни технологии или 
предприемачество), български език и литература, английски език, френски език и немски 
език. 

Успехът от ДЗИ или кандидатстудентския изпит трябва да е не по-нисък от  добър (4.00), а 
успехът от следването до момента да е не по-нисък от мн. добър (4.50). 

2. Студенти от други висши училища да са: 
 издържали кандидатстудентски изпит по математика или 
 издържали държавен зрелостен изпит по математика или  

 издържали държавен зрелостен изпит по математика, география и 
икономика, профилиращ учебен предмет (информатика, информационни 
технологии или предприемачество), български език и литература, английски език, 
френски език и немски език. 

 
   Необходимо условие за всички е владеенето на английски, немски или  френски 
език. То се удостоверява по следния начин: 

 успешно издържан държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по английски, немски 
или френски език; 

или 
 успешно издържан кандидатстудентски изпит по английски, немски или 

френски език; 
или 

 сертификат за владеене на чужд език на равнище минимум В2 по Общата 
европейска референтна рамка за езици, както следва: 
 за английски език: Cambridge English - Proficiency (CPE), Advanced (CAE), First (FCE); IELTS; 
Oxford Test of English; TOEFL IBT c точки над 80; TOEFL CBT c точки над 200; сертификати, 
издадени от ДЕО за ниво на владеене на чужд език на равнище минимум В2 по Общата 
европейска референтна рамка за езици. 
 за немски език: Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz (KMK) - Stufe II; DSH, 
DaF; OSD2, сертификати, издадени от ДЕО за ниво на владеене на чужд език на равнище 
минимум В2 по Общата европейска референтна рамка за езици. 
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 за френски език: DELF / DALF; сертификати, издадени от ДЕО за ниво на владеене на 
чужд език на равнище минимум В2 по Общата европейска референтна рамка за езици. 
 
 

ФАКУЛТЕТ ПО ПЕДАГОГИКА 
Преместване на студенти от друга специалност, друго висше училище или от една 

форма на обучение в друга става при следните  условия: 
1. Кандидатите да отговарят на изискванията от Правилника за приемане на студенти 

за учебната 2020/2021 г. и Правилата за преместване на студенти в Университета. 
2. Кандидатите да имат минимален успех от следването мн. добър (5.00). 

 
 

БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ  
Преместване на студенти от други специалности или от друго висше училище в 

специалностите: Молекулярна биология (редовна форма), Биотехнологии (редовна и задочна 
форма), Агробиотехнологии (редовна форма), Екология и опазване на околната среда (редовна 
и задочна форма), Биология (редовна и задочна форма), Биомениджмънт и устойчиво 
развитие (редовна форма), Биология и химия (редовна форма), География и биология (редовна 
форма) и Биология и английски език (редовна форма), се допуска при  следните условия: 

1. След завършен първи или първи и втори курс при успех добър (4.00) и при наличие 
на свободни места. 

2. Кандидатите трябва да имат издържан конкурсен изпит по биология или положен 
държавен зрелостен изпит по биология и здравно образование. 

 
 

ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ  
Преместване на студенти в специалностите от други висши училища, както и от една 

специалност в друга, и от една форма на обучение в друга да става при следните условия: 
1. Кандидатите да имат успешно положени кандидатстудентски изпити по физика, 

математика или химия или оценки от държавни зрелостни изпити по физика и астрономия, 
математика или химия и опазване на околната среда. 

2. За специалностите Оптометрия и Учител по природни науки в основната степен на 
образование  освен изброените по-горе изпити или ДЗИ ще важат и кандидатстудентски изпит 
по биология или ДЗИ по биология и здравно образование.  

3. Кандидатите от чуждестранни университети да имат успешно положени държавни 
зрелостни изпити по физика и астрономия, математика или химия и опазване на околната 
среда, съгласно Правилника за приемане на студенти в специалностите от Физическия 
факултет. 
 
 

ФАКУЛТЕТ ПО ХИМИЯ И ФАРМАЦИЯ 
 
Специалности от направления ХИМИЧЕСКИ НАУКИ и ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО... 

Преместване на студенти от друга специалност и друго висше училище става при 
следните условия: 

1. Кандидатите да имат успешно положен кандидатстудентски изпит по химия, 
физика, математика или биология  или държавен зрелостен изпит по химия и опазване на 
околната среда, физика и астрономия, математика или биология и здравно образование; 
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2. Успешно завършен първи или първи и втори курс на обучение.  
 
Специалност ФАРМАЦИЯ 

 Разрешава се преместване на студенти от Софийския университет, обучаващи се в 
специалност Медицина и специалности от професионално направление Химически науки и 
Биологически науки. За студенти от други висши училища от специалност Фармация се 
разрешава преместване при спазване на Правилника на СУ за приемане на студенти през 
учебната  2020/2021 г.  

  
 Допълнителни условия: 
1. Успешно завършен първи или първи и втори курс със среден успех не по-нисък от 

мн. добър (5.00). 
2. Успешно издържани кандидатстудентски изпити по биология и химия в една 

кандидатстудентска кампания в СУ или във висшето училище, от което се преместват 
(удостоверява се със служебна бележка). 

3. При кандидати с равен успех от курса на обучение се отчитат и оценките от 
кандидатстудентските изпити по химия и биология. 

4. Преместване се допуска само при наличие на непопълнени или освободени места 
от напуснали студенти. 
 

БОГОСЛОВСКИ  ФАКУЛТЕТ  
1. За преместване могат да кандидатстват студенти, обучаващи се по професионално 

направление „Религия и теология“в Православния богословски факултет на ВТУ ”Св. Св. Кирил 
и Методий”, Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”, Пловдивския 
университет “Паисий Хилендарски” и др. 

2. За преместване могат да кандидатстват и студенти и от други специалности, които 
имат успешно положен кандидатстудентски изпит или държавен зрелостен изпит (ДЗИ ) по 
български език и литература, история и цивилизация, философски цикъл, английски език, 
немски език, френски език, испански език, италиански език или руски език, биология и 
здравно образование, химия и опазване на околната среда, география и икономика. 

3. За преместване ще бъдат използвани резултатите от държавните зрелостни изпити. 
4. За преместване могат да кандидатстват студенти, обучаващи се в чуждестранни 

висши училища специалност „Теология“, съгласно текста за общите правила за преместване. 
 
 

ФАКУЛТЕТ ПО НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО И ИЗКУСТВАТА   
Факултетът по науки за образованието и изкуствата  дава възможност за преместване 

на студенти, съгласно Правилника за приемане на студенти за учебната 2020/2021 г. 
За преместване ще бъдат използвани резултатите от държавните зрелостни изпити. 
 

 

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ   
  

Специалност МЕДИЦИНА 
 Допуска се преместване на студенти от други висши медицински училища в страната 
при следните допълнителни условия: 

1. Успешно завършен първи или първи и втори курс със среден успех от 
семестриалните изпити по време на обучението не по-нисък от мн. добър (5.00); 
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2. Успешно издържани кандидатстудентски изпити по биология и химия в годината 
на кандидатстване с успех не по-нисък от мн. добър (4.50) - удостоверява се със служебна 
бележка; 

Не се допуска преместване от чуждестранни висши училища. 
 
Специалност МЕДИЦИНСКА СЕСТРА 

Допуска се преместване на студенти от други висши училища в страната при следните 
допълнителни условия: 

1. Успешно завършен първи или първи и втори курс със среден успех от 
семестриалните изпити по време на обучението не по-нисък от мн. добър (4.50); 

2. Успешно издържан кандидатстудентски изпит по биология или по химия в 
годината на кандидатстване (удостоверява се със служебна бележка) или с оценка от 
държавен зрелостен изпит по биология и здравно образование или по химия и опазване на 
околната среда; 

Не се допуска преместване от чуждестранни висши училища. 
 

Специалност МЕДИЦИНСКА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ЕРГОТЕРАПИЯ – съгласно текста на 
общите правила за преместване. 

 
 
 
 
 


