
ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ 
определени от факултетите за придобиване на НОВА специалност 

за учебната 2019/2020 година 
 
 

Философски факултет  
 Специалност  Философия- предвижда се обучение за нова специалност - до 15 

места. 
 Специалност Социология - предвижда се обучение за придобиване на нова 

специалност  - до 10 места. 
 Специалност Политология - предвижда се обучение за придобиване на нова 

специалност при следните изисквания към кандидатите: 
1) представяне на мотивационно писмо; 
2) да са студенти в една от следните специалности на СУ „Св. Климент Охридски”: 

Европеистика, Културология, Психология, Публична администрация, 
Социология, Философия, Икономика и финанси, Стопанско управление,  
Международни отношения, Право или История - до 6 места (10% от приема за 
специалността). 

 Специалност Публична администрация - предвижда се обучение за нова 
специалност при следното изискване за кандидатите: 

 да са студенти в един от следните факултети на СУ „Св. Климент Охридски”: 
Юридически, Стопански или Философски факултет - по 2 души от факултет 
(общо 6 места).  

 Специалност Библиотечно-информационни науки - предвижда се обучение за 
придобиване на нова специалност - до 10 места, независимо от формата на 
обучение. 

 Специалност Публични информационни системи - предвижда се обучение за 
придобиване на нова специалност - до 10 места. 

 Специалност Философия с преподаване на английски език - предвижда се 
обучение за придобиване на нова специалност - до 15 места. 

За специалностите Културология,  Психология и Европеистика не се предвижда 
обучение по нова специалност през учебната 2019/2020 година. 

 

Факултет по класически и нови филологии 

 Специалност Класическа филология – квотата за обучение по нова специалност 
е  до 5 места. Кандидатите да отговарят на едно от изискванията: 

1) да имат успешно положен кандидатстудентски изпит по чужд език;  
2) писмен вътрешен държавен изпит по старогръцки и латински език от НГДЕК; 
3) оценка от матура по чужд език. 
 Специалност Новогръцка филология – квотата за обучение по нова специалност 

е  до 5 места. Кандидатите да отговарят на едно от изискванията: 
1) да са положили кандидатстудентски изпит по чужд език; 
2) оценка от матура по чужд език . 
 Специалност  Унгарска филология - квотата за обучение по нова специалност е  

до 5 места. Кандидатите да отговарят на едно от изискванията: 
1) да са положили кандидатстудентски изпит по чужд език; 
2) оценка от матура по чужд език . 
 Специалност Френска филология - квотата за обучение по нова специалност е  

до 10 места. Кандидатите да отговарят на едно от изискванията: 



1)  да са положили кандидатстудентски изпит по френски език; 
2) оценка от матура по френски език. 
 Специалност Италианска филология - квотата за обучение по нова специалност 

е  до 5 места. Кандидатите да отговарят на едно от изискванията: 
1) да са положили кандидатстудентски изпит по италиански език; 
2) оценка от матура по италиански език. 
 Специалност Румънска филология - квотата за обучение по нова специалност е  

до 5 места. Кандидатите да отговарят на едно от изискванията: 
1) да са положили кандидатстудентски изпит по български език и литература или 

чужд език; 
2) оценка от матура по  български език и литература или чужд език. 
 Специалност Немска филология с избираем модул „Скандинавски езици“- 

квотата за обучение по нова специалност е  до 10 места. Кандидатите да отговарят 
на едно от изискванията: 

1)  да са положили кандидатстудентски изпит по немски език; 
2) оценка от матура по  немски език. 
 Специалност Скандинавистика - квотата за обучение по нова специалност е  до 

5 места. Кандидатите да отговарят на едно от изискванията: 
1) да са положили кандидатстудентски изпит по английски или немски език; 
2) оценка от матура по  английски или немски език. 
 Специалност Испанска филология - квотата за обучение по нова специалност е  

до 10 места. Кандидатите да отговарят на едно от изискванията: 
1) да са положили кандидатстудентски изпит по испански език; 
2) оценка от матура по  испански език. 
 Специалност Португалска филология - квотата за обучение по нова специалност 

е  до 5 места. Кандидатите да отговарят на едно от изискванията: 
1) да са положили кандидатстудентски изпит по чужд език; 
2) оценка от матура по  чужд език. 
 Специалност Арабистика - квотата за обучение по нова специалност е  до 5 места. 

Кандидатите да отговарят на едно от изискванията: 
1) да са положили кандидатстудентски изпит по чужд език; 
2) оценка от матура по  чужд език . 
 Специалност Индология – квотата за обучение по нова специалност е до 5 места. 

Кандидатите да отговарят на едно от изискванията: 
1) да са положили кандидатстудентски изпит по английски език; 
2) оценка от матура по английски език. 
 Специалност Иранистика – квотата за обучение по нова специалност е до 10 

места. 
Кандидатите да отговарят на едно от изискванията: 

1) да са положили кандидатстудентски изпит по западен език (английски, немски, 
френски, испански) или руски език; 

2) оценка от матура по западен език(английски, немски, френски , испански) или 
руски език. 

 Специалност Арменистика и кавказология – квотата за обучение по нова 
специалност е до 5 места. 
Кандидатите да отговарят на едно от изискванията: 

1) да са положили кандидатстудентски идпит по запазен език (английски, немски, 
френски, испански) или руски език; 

2) оценка от матура по западен език(английски, немски, френски , испански) или 
руски език. 



 Специалност Тюркология – квотата е до 5 места. 
 Специалност Японистика – квотата е до 5 места в случая, когато са приети до 22 

студенти. 
 Специалност Китаистика – квотата е до 2 места. 
 Специалност Африканистика – квотата е до 12 места. 

За специалностите Английска филология и Кореистика не се предвижда обучение по 
нова специалност през учебната 2019/2020 година. 

Юридически факултет    

 Специалност  Право – не се предвижда обучение по нова специалност за 
студенти от други факултети на Университета. Студенти от специалност 
Международни отношения могат да кандидатстват за обучение в специалността 
Право, като нова специалност, ако отговарят на следните условия: 

1) да имат успешно издържан кандидатстудентски изпит по български език и 
литература /без значение през коя учебна година/; 

2)  да имат завършен ІІ-ри курс, с общ успех от І и ІІ курс, не по-нисък от отличен 
5.50; 

3) обучението е само в задочна форма, без право на преместване в редовна форма; 
4) не се допуска обучение по индивидуален план на записаните във ІІ-ри курс. 
 Специалност Международни отношения – предвижда се обучение по нова 

специалност при следните условия: 
1) Студентите от специалност Право да имат успешно положени 

кандидатстудентски изпити по чужд език /английски, френски, немски, испански, 
италиански или руски/ - без значение през коя учебна година. 

2) Студентите от други факултети на Университета да имат успешно издържани 
кандидатстудентски изпити по история на България и чужд език /английски, 
френски, немски, испански, италиански или руски/ - без значение през коя учебна 
година. 

 

Факултет по славянски филологии 

 Специалност Българска филология – квотата е до 10 места. Кандидатите да имат 
успешно положен кандидатстудентски изпит по български език и литература или 
матура по български език и литература. 

 Специалност Славянска филология -  квотата е до 10 места. Кандидатите да имат 
успешно положен кандидатстудентски изпит по български език и литература или 
чужд език или матура по български език и литература или чужд език. 

 Специалност Руска филология -  квотата е до 10 места. Кандидатите да имат 
успешно положен кандидатстудентски изпит по руски език или матура по руски език. 

 Специалност Балканистика – квотата е до 10 места. Кандидатите да имат успешно 
положен кандидатстудентски изпит по български език и литература и чужд език или 
матура по български език и литература и чужд език. 

Исторически факултет 

Записването на нова специалност е съгласно Вътрешните правила за придобиване 
на нова специалност в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през учебната 



2019/2020 г., като квотата ще бъде до 10 места за всяка специалност във факултета /с 
изключение на специалност Хебраистика/. 

Факултет по математика и информатика 

Кандидатите за обучаване по  нова специалност да имат оценка не по-ниска от 
добър (4,00) от конкурсен изпит по математика или държавен зрелостен изпит по 
математика и среден успех от курса на обучение до момента не по-нисък от мн. добър 
(5,00). Прием на кандидати за обучение по нова специалност ще се осъществява при 
наличие на свободни места в съответната специалност.  

Физически факултет 

Кандидатите за обучаване по нова специалност да имат успешно положени 
конкурсни изпити или оценка от държавен зрелостен изпит, съгласно Правилника за 
приемане на студенти в специалностите от Физически факултет за учебната 2019/2020 
година. 

Факултет по педагогика 

Записването на нова специалност е съгласно Вътрешните правила за придобиване 
на нова специалност в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през учебната 
2019/2020 г. 

Стопански факултет 

Записването на нова специалност е съгласно Вътрешните правила за придобиване 
на нова специалност в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през учебната 
2019/2020 г., като квотата ще бъде до 10 места за всяка специалност във факултета. 

Биологически факултет  

Записването на нова специалност е съгласно Вътрешните правила за придобиване 
на нова специалност в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през учебната 
2019/2020 г., като квотата ще бъде до 5 места за всяка специалност във факултета. 

Факултет по химия и фармация  

Записването на нова специалност е съгласно Вътрешните правила за придобиване 
на нова специалност в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през учебната 
2019/2020 г. /с изключение на специалност Фармация/.  

Факултет по науки за образованието и изкуствата  

    Записването на нова специалност е съгласно Вътрешните правила за придобиване на 
нова специалност в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през учебната 
2019/2020 г., без определена квота за броя на местата.  

Богословски факултет  

  Записването на нова специалност е съгласно Вътрешните правила за придобиване на 
нова специалност в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през учебната 
2019/2020 г., без определена квота за броя на местата.   

 



Обучение по НОВА специалност НЕ се предвижда за: 
Факултет по химия и фармация – за специалност Фармация;  

Исторически факултет – за специалност Хебраистика; 

Факултет по класически и нови филологии – за специалностите Английска филология и 
Кореистика; 

Факултет по журналистика и масова комуникация – за специалностите Журналистика, 
Връзки с обществеността, Книгоиздаване и Комуникационен мениджмънт; 

Геолого-географски факултет – за специалностите География, Геология, Туризъм, 
Регионално развитие и политика, География и английски език и 
Геопространствени системи и технологии; 

Медицински факултет – за специалностите  Медицина, Медицинска сестра и 
Медицинска рехабилитация и ерготерапия.  

Философски факултет: за специалностите Културология,  Психология и 
Европеистика.  
 

 


