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ПРОЦЕДУРА

ЗА ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ В
МАГИСТЪРСКИТЕ ПРОГРАМИ НА ЕВУИМ

Етапите на процедурата за прием на бакалаври са:
І етап: Кандидатстване с Конкурсно есе
ІІ етап: Оценяване на кандидата и обявяване на приема
ІІІ етап: Записване в ЕВУИМ
ІV етап: Регистрация на статуса „действащ студент“
І етап: Кандидатстване с Конкурсно есе
•

Кандидатстването става с лично подписано от кандидат-студента „Заявление за прием“ и с авторско
„Конкурсно есе“, лично написано (на български език и ръкописно) от него.

•

В Комплекта за кандидатстване се попълват (ръкописно, на български език) и лично се подписват,
също така:
–– лични данни за кандидата;
–– Декларация за съвместимост и допустимост на кандидатурата за прием;
–– заверен опис на представените от кандидата документи при кандидатстване.

•

Задължителни документи, които се предоставят в оригинал при кандидатстването:
–– оригинал на българска диплома за бакалавърско висше образование на кандидата или призната
в България по съответния ред чуждестранна бакалавърска (или приравнена към нея) диплома;
–– оригинален идентификационен документ за самоличност на кандидата за прием в ЕВУИМ.
–– оригинал на препоръка от студент или випускник на ЕВУИМ (задължителна само за кандидатите
за подаване на преференции по Програма „Приятели“)

ІІ етап: Оценяване на кандидата и обявяване на приема
•

Оценяването на кандидатите и обявяването на приема се извършва от Конкурсно жури на ЕВУИМ.

•

Оценката на журито е комплексна по три групи конкурсни критерии за оценяване:
–– Административно съответствие (пълна автентичност и приемливост на документите за кандидатстване, съобразеност с държавните изисквания за приема в Р. България).
–– Формална допустимост (изпълнение обявените изисквания за обем, език, оформление и писмена
култура в есето на тема: „Защо избирам частното бизнес училище за своя школа в професията?“).
–– Академично качество на разработката (по пет критерия с различна тежест за крайната оценка
по шестобалната система).

•

Допуснатите до оценяване на академично качество и получили позитивна конкурсна оценка кандидати
са приети, за което журито ги уведомява в срок до 72 часа от датата на кандидатстване.

ІІІ етап: Записване в ЕВУИМ
•

Записването в ЕВУИМ става след лично подписване от страна на вече приетия студент на „Общи условия за обучение в ЕВУИМ“, заплащане на първата такса (на каса в ЕВУИМ или по сметка в SOCIETE
GENERALE EXPRESSBANK, IBAN: BG05TTBB94001525611252, SWIFT: TTBBBG22, Титуляр: ЕВРОПЕЙСКО ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ) и издаване на ректорска Заповед за записване.

•

Преди записването си, приетите студенти могат да подадат лични заявления до Ректора и да представят изискуемите доказателства за ползване на преференции при записване, различни видове студентски стипендии, различни облекчени условия за плащане и/или индивидуализация на учебните планове
(включително признаване на оценки, кредити, етапи на обучение от други образователни институции).

ІV етап: Регистрация на статуса „действащ студент“
•

Регистрирането на приетия и записан кандидат със статус „действащ новоприет студент в ЕВУИМ“ се
извършва при първата актуализация на Държавния регистър към МОН (ноември 2018 г.).

•

Регистрираният действащ студент получава факултетен номер, студентска книжка, личен достъп до административния и информационен ресурс на ЕВУИМ.
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ИНСТРУКЦИИ

ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА
КОМПЛЕКТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Подробни инструкции за кандидатстване са публикувани на официалния сайт на ЕВУИМ www.ehsem.bg могат да се получат на фронтофисите на ЕВУИМ или от упълномощен представител на Висшето училище.
Фронтофисите на ЕВУИМ за КСК-2017 са на адреси: Пловдив – ул. “Задруга” №18 и София – ж.к. Дружба, ул.
“5006” №2; колцентъра – на национален телефон: 0700 800 88; онлайн консултациите – на е-mail: ksk@ehsem.org
(всеки ден от седмицата от 9.00 до 18.00 часа).
Заплащането на таксите може да се извърши на каса в ЕВУИМ – Пловдив, ул. “Задруга” №18 и/или по сметка на ЕВУИМ: SOCIETE GENERALE EXPRESSBANK, IBAN: BG05TTBB94001525611252, SWIFT: TTBBBG22, Титуляр:
ЕВРОПЕЙСКО ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ.
Комплектът за кандидатстване се получава (безплатно) във фронтофисите на ЕВУИМ
Попълването на целия Комплект за кандидатстване (задължително на български език, ръкописно и достатъчно четливо) може да се извърши от кандидата неприсъствено, но всички подписи и дати се полагат от
него лично – пред длъжностно лице във фронтофисите на ЕВУИМ.
Задължителните при кандидатстване оригинални документи (дипломи, документи за самоличност и
др.) се носят лично във фронтофис на ЕВУИМ и се копират от длъжностно лице в ЕВУИМ – само за целите на
процедурата и само под контрола на кандидата. При подаването на Комплекта за кандидатстване се заплаща
административна такса за кандидатстване от 20 (двадесет) лв.
Конкурсното есе се оформя от кандидата особено прецизно (задължително ръкописно, на български език,
по зададените: тема и оптимален обем – и само на двете страници, заделени за целта в Комплекта). Оценката
на Конкурсното жури по есето е задължителното (по закон) изискване за прием в българско висше училище.
Заявлението за прием в ЕВУИМ се попълва задължително ръкописно, на български език и изцяло (без
пропуснати полета). То се подписва саморъчно от кандидата пред длъжностно лице в ЕВУИМ. Ако дори едно
от тези изисквания не е спазено, Заявлението е нищожно (по смисъла на действащата в България нормативна
уредба относно приема в системата на висшето образование).
Декларацията на кандидата удостоверява пред ЕВУИМ, че представените оригинални документи се отнасят до него, автентични и актуални са и удовлетворяват задължителните държавни изисквания за прием в
българските висши училища. Декларацията подлежи на последваща проверка от компетентните органи. За
невярно съдържание се търси отговорност – както от висшето училище, допуснало нелегитимен прием, така и
от кандидата, дал невярна информация при кандидатстване.
Личните данни за кандидата задължително се попълват от него ръкописно, четливо, на български език
и трябва изцяло да съответстват на актуалното фактическо положение. Те са нужни на ЕВУИМ за легитимно
уреждане на официалния студентски статус на кандидата и са напълно защитени в рамките на сертификата на
ЕВУИМ като оператор на лични данни.
Завереният опис на представените при кандидатстване материали се попълва, подписва и датира двустранно (от кандидата и от длъжностното лице в ЕВУИМ, приело окончателно документите във фронтофис на
ЕВУИМ). В „Описа“ изрично се отбелязват приетите оригинали; предварително направени копия и копията,
направени на място от представен в ЕВУИМ оригинал. Подписването на „Описа“ нито потвърждава, нито отхвърля перфектността на приетия „Комплект“ и подписаните от кандидата декларации. Същите могат да бъдат
проверени и оспорени впоследствие (за което кандидатът надлежно се уведомява).
Общите условия за обучение задължително се подписват лично и на място в ЕВУИМ от приетия кандидатстудент и съдържат взаимните ангажименти (негови и на ЕВУИМ) за целия период на обучение. Предварително
изискване за приемането на „Условията“ и от ЕВУИМ е представянето на документ за платена от кандидата първа
вноска за обучение в магистърска програма на ЕВУИМ.
Срокът за записване за прием е максимум две седмици. След уведомяването за прием, но не по-късно от
края на септември 2018 г. Срокът за преференция „Ранно записване“ е до 1 юли 2018 г.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ
от 

(име, презиме, фамилия на кандидата за прием в ЕВУИМ)

Желая да бъда приет/а за обучение в образователно-квалификационна степен МАГИСТЪР в Европейското
висше училище по икономика и мениджмънт Пловдив от 2018-2019 академична година,
във форма на обучение:

редовна

задочна

по следната специалност: (отбележете със знаци в квадратчетата): „1“ – „първи избор“; „2“ – „втори избор“

МЕЖДУНАРОДНА БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ (МП “МБА“)
професионално направление: 3.7. Администрация и управление
срок на обучение: 1 година, 2 семестъра, минимум 60 ECTS
КОРПОРАТИВЕН МЕНИДЖМЪНТ (МП “КМ“)
професионално направление: 3.7. Администрация и управление
срок на обучение: 1 година, 2 семестъра, минимум 60 ECTS

място и дата на кандидатстване: 

Решение на журито по приема

личен подпис на кандидат-студента:
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КОНКУРСНО ЕСЕ
(Опишете в есе на български език, написано на ръка, в около 300 думи – защо желаете да се обучавате в избраната от Вас бакалавърска програма на ЕВУИМ. Есета под 200 и над 500 думи ще бъдат дисквалифицирани.)

ЗАЩО ИЗБИРАМ ЧАСТНОТО БИЗНЕС УЧИЛИЩЕ ЗА СВОЯ ШКОЛА В ПРОФЕСИЯТА?
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ЛИЧНИ ДАННИ

Място за снимка

Залепя се от
длъжностно
лице в ЕВУИМ.
При записване
се носят 3 бр.
паспортни
снимки.

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ (попълва се изцяло)
име: 
презиме: 
фамилия: 
дата и място на раждане: 
ЕГН:

пол: 

ЛК №:

издадена на:

от: 

гражданство(българско или друго): 		

КОНТАКТНА ИНФОРМАЦИЯ
стационарен телефон:

мобилен телефон: 

e-mail: 

Постоянен адрес на местожителство (попълва се задължително)
гр./с.

п. код

обл.

общ. 

ж.к./бул./ул. №

Предпочитан адрес за кореспонденция (моля, попълнете, ако е различен от постоянния адрес)
гр./с.

п. код

обл.

общ. 

на обучението
(попълва се лично от
студента)

Служебнипромени
промени
Служебни
в данните
в хода
в данните

ж.к./бул./ул. №
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ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИИ (доказва се с оригинални документи – представени при кандидатстване)
Висше бакалавърско образование (според представения в ЕВУИМ оригинал на диплома)
име на учебното заведение: 
гр./с.

община

диплома фабр. №

област 
рег. №

/

г.

образователно-квалификационна степен: 	
среден успех от дипломата: 

(с цифри и думи)

придобита специалност и професия: 	

Друго висше образование (бакалавърско или магистърско)
име на учебното заведение: 
гр./с.

община

диплома фабр. №

област 
рег. №

/

г.

образователно-квалификационна степен: 	

Средно образование (данни от диплома за средно образование)
име на учебното заведение: 
гр./с.
диплома фабр. №

община

област 
рег. №

/

г.

Допълнителни придобити квалификации (вид на квалификацията и име на издаващата институция)






КОМПЛЕКТ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 2018 – МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ НА ЕВУИМ

8

ПРЕПОРЪКА
за 

(име, презиме, фамилия на кандидата за прием в ЕВУИМ)

от: 

(име, презиме, фамилия на препоръчителя)

месторабота:

длъжност: 

гр./с.

община

телефон за контакт:

област 

e-mail за контакт: 

За студенти или випускници на ЕВУИМ

ЕГН:

дата на издаване на Препоръката:

9

Ф№: 

(задължително – само за кандидатите за ползване на преференции по Програма „Приятели“

личен подпис на препоръчителя: 
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ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ И ДОПУСТИМОСТ на кандидатурата за прием в ЕВУИМ от 2018-2019 академична година
на 
(три имена, лично, на ръка)

Долуподписаният 

,
(три имена по документ за самоличност, лично, на ръка)

притежаващ документ за самоличност

, издаден от

, на 

,

(лична карта, паспорт или друг)

при кандидатстване за прием в ЕВУИМ през 2018 г.
ДЕКЛАРИРАМ
съответствието на кандидатурата ми на действащите в Р. България държавни изисквания при прием, в т.ч.:
1.

Потвърждавам, че представените от мен при кандидатстването в ЕВУИМ документи, са оригинални,
автентични, лично мои и отразяват факти и обстоятелства, свързани с мен.

2.

Всички посочени от мен в настоящия Комплект лични данни са верни, пълни, актуални и не се различават със съдържанието на официалните документи.

3.

Имам завършено висше бакалавърско образование и имам право да бъда обучаван и дипломиран в магистърските програми на българските висши училища – съобразно действащите в България държавни
изисквания към висшето образование.

4.

Не съм поставен/а под запрещение и не изтърпявам влязла в сила присъда за тежко престъпление от
общ характер.

5.

Имам българско гражданство и мога да бъда обучаван/а в българоезичните програми на ЕВУИМ – без
изискуемия за чужденци предварителен академичен курс за специализирана езикова подготовка.

6.

Нямам пречки от личен характер да бъда обучаван/а в избраната от мен форма (редовна или задочна),
свързани със: служебни ангажименти, местожителство, продължителни отсъствия от България и др.
При възникване на такива в бъдеще се ангажирам да уведомя своевременно ЕВУИМ.

7.

Не се обучавам, нито дипломирам (в момента), в друго българско или чуждестранно висше училище.
При промяна на това обстоятелство в бъдеще се ангажирам да уведомя своевременно ЕВУИМ.

8.

Конкурсното есе в този Комплект е моя лична разработка и не нарушава чужди авторски права.

дата:

място:

декларатор: 

длъжностно лице в ЕВУИМ, приело Декларацията: 

ГАРАНЦИЯ ОТ ЕВУИМ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА КАНДИДАТА ЗА ПРИЕМ
ЕВРОПЕЙСКОТО ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ (ЕВУИМ) e регистрирано като администратор на
лични данни в Комисията за защита на личните данни (КЗЛД). Доброволно предоставените от кандидатите за прием
в ЕВУИМ лични данни в настоящия комплект попадат в специален режим на защита по смисъла на Закона за защита на
личните данни (ЗЗЛД). Тези данни са необходими в етапите на процедурата за оценка на кандидати и прием на студенти
за обучение в ЕВУИМ.
ЕВРОПЕЙСКОТО ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ гарантира, че ще обработва, използва и съхранява
личните данни добросъвестно и ще осигури опазването им в тайна от трети лица при пълно спазване на Закона за
защита на личните данни (ЗЗЛД).
ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА ЕВУИМ
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ЗАВЕРЕН ОПИС
НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ ОРИГИНАЛНИ ДОКУМЕНТИ

Задължителни за представяне при кандидатстване
(отбележете със знак в квадратчето)
•

оригинал на личен документ: ЛИЧНА КАРТА – представена в ЕВУИМ при
кандидатстване и върната на кандидат-студента (след снемане на самоличността);

•

оригинал на личен документ: ДИПЛОМА ЗА БАКАЛАВЪРСКО (ИЛИ ПРИРАВНЕНО)
ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – лично представена от Кандидата и ксерокопирана на място;

•

оригинал на авторска разработка: ЕСЕ НА ТЕМА “ЗАЩО ИЗБИРАМ ЧАСТНОТО
БИЗНЕС УЧИЛИЩЕ ЗА СВОЯ ШКОЛА В ПРОФЕСИЯТА?” – включено в лично попълнения (и
лично представен и приет) според изискванията Комплект за кандидатстване;

•

оригинал на лични декларации: ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ И ДОПУСТИМОСТ
– лично подписана пред длъжностно лице в ЕВУИМ, включена в лично попълнения (и
лично представен и приет според изискванията) Комплект за кандидатстване;

•

оригинал на препоръка за Кандидата – включен в лично попълнения (и лично
представен и приет според изискванията) Комплект за кандидатстване;

•

други данни и информации за Кандидата – включени в лично попълнения (и предаден
според изискванията) Комплект за кандидатстване.

Допълнително предоставени на място по желание на кандидата
•



•



•



подпис на кандидата: 

Проверено и прието от
длъжностно лице в ЕВУИМ

Предоставено
от кандидата

дата:

подпис на длъжностно лице в ЕВУИМ, приело документите за кандидатстване: 
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ФРОНТОФИС
ПЛОВДИВ
Пловдив, ул. „Задруга“ 18
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ФРОНТОФИС
СОФИЯ
София, ж.к. „Дружба“, ул. „5006“ 2
02 973 28 77; 0894 40 95 82, 0893 68 61 51
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0700 800 88
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