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ПРИЧИНИ ДА ИЗБЕРА

1.

Защитава на практика формулата „УЧА В БЪЛГАРИЯ, МОГА ДА РАБОТЯ НАВСЯКЪДЕ“.

2.

Прилага АВАНГАРДЕН МОДЕЛ на образование, възприет в най-реномираните бизнес училища в
Европа и САЩ.

3.

Осигурява ЕВРОПЕЙСКА ДИПЛОМА, зад която стои съвременна теоретична и практическа
подготовка.

4.

Съчетава АКАДЕМИЧНОСТ И МОДЕРНОСТ.

5.

Има АВТОРИТЕТЕН ЕКИП от преподаватели, които са изявени експерти в национален и
международен мащаб.

6.

Предоставя ГЪВКАВИ ФОРМИ НА ПРИЕМ – различни начини за оценяване на знанията и
уменията на кандидатите.

7.

Има СОБСТВЕНА СПОРТНА БАЗА, както и условия за разнообразни творчески и научни
дейности.

8.

Кампусите в София и Пловдив са разположени на УДОБНИ ЛОКАЦИИ с добри транспортни
връзки, квартири и хотели на достъпни цени.

9.

ПЕРФЕКТНА КОМБИНАЦИЯ от иновативни методи на обучение, комфортна база и възможности
за изява, както в елитните бизнес училища по света.

10. РАБОТНА ЗАПЛАТА над стандартната за сектора, веднага след завършването.
11. СТАБИЛНА АЛУМНИ ОБЩНОСТ от над 17 000 дипломирани студенти и курсисти.
12. СТИЛ И ИНДИВИДУАЛИЗЪМ – в аудиторните и извънаудиторните програми.
13. ЕЖЕГОДНО ОСЪВРЕМЕНЯВАНЕ на учебното съдържание.

ЧЛЕНСТВО В МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ
EFMD (Brussels, Belgium) – Европейската фондация за развитие на мениджмънта, найавторитетната световна асоциация на висшите училища по мениджмънт.
EFMD – Global network (Brussels, Belgium), асоциацията помага на бизнес училища и
компании по света да се включат в мрежата на EFMD.
CEEMAN Association (Bled, Slovenia) – Централна и Източноевропейска асоциация за
развитие на мениджмънта, аналог на EFMD за региона.
AACSB – Асоциацията за напредък на бизнес училищата, най-старото глобално сдружение
за бизнес образование, която дава международно признати акредитации на бакалавърски,
магистърски и докторски програми за обучение по мениджмънт и счетоводство.
PRME – първата международна организация, която активизира връзките на водещи бизнес
училища с ООН и създава глобална платформа за отговорно управление на образованието.
AMBA – Асоциацията на магистърските бизнес програми е безпристрастен орган за
управление и повишаване на стандартите в качеството на следдипломното обучение.

ДРУГИТЕ ЗА НАС
проф. Ерик Корнуел, председател и главен
изпълнителен директор на Европейската
фондация за развитие на мениджмънта (EFMD),
обединяваща 850 институции и над 20 000
професионалисти от 80 държави
„Европейският колеж по икономика и
управление е част от мрежата на
водещите бизнес училища EFMD. ... ЕКИУ е
напълно ангажиран в предоставянето на
най-високи международни стандарти в
областта на бизнес образованието.“

проф. Олга Велигурска, директор на Централна
и Източноевропейска асоциация за развитие на
мениджмънта (CEEMAN), в която членуват над
200 висши училища от 50 държави
„Европейският колеж по икономика и
управление е член на CEEMAN от 2013 г. и
демонстрира стремеж към високо качество и постоянни подобрения на образователните си програми и услуги в областта
на бизнес образованието.“

Цветан Симеонов, председател на Българската
търговско-промишлена палата
„Подкрепата ни се основава на високата
оценка за качеството на образователния
процес на учебното заведение и успешната
реализация на неговите специалисти,
заявена от фирмите и стопанските
субекти – членове на нашата организация.“

инж. Пламен Панчев, председател на Съвета на
директорите на „Сиенит холдинг“, от името на
инициаторите на Индустриална зона „Тракия“
„От утвърденото ви място в
системата на висшето образование, от
дългогодишните преки контакти с вас и
от впечатленията от професионалната
кариера на вашите випускници сме
убедени, че ще съхраните и обогатите
най-несъмненото предимство на
предлаганите от вас образователни
услуги – практико-приложния характер на
подготовката.“

МЕЖДУНАРОДНА БИЗНЕС
АДМИНИСТРАЦИЯ
Степен:
Магистър

Форми:
Редовна / Задочна

Продължителност:
2 семестъра

ECTS кредити:
60

Магистърската програма „Международна бизнес администрация“ е предназначена за бакалаври и магистри, които желаят да специализират в областта на международния бизнес и да
придобият квалификация мениджър на международни бизнес проекти и на международни
бизнес организации.
Завършилите обучението си в магистърската програма „Международна бизнес администрация“ изграждат способности за:
•
•

•
•

•

набиране, обработване, систематизиране, анализиране и интерпретиране на количествени и качествени данни за бизнеса в регионална и глобална среда;
разпознаване и многофакторно обясняване на идентифицирани пазарни, икономически, правни, политически, социокултурни проблеми на бизнес организации в
международна бизнес среда;
разработване и избор на политики, стратегии, правила и процедури за решаване на
проблеми на международния бизнес;
проектиране на системи за управление на производството, продажбите, иновациите,
финансите и човешките ресурси в бизнес
организацията;
иницииране и управление на промени в структурата и функционирането на бизнес
организациите.

Успешно дипломираните магистри по „Международна бизнес администрация“ могат да намерят професионална реализация на мениджърска позиция или като експерти, анализатори,
консултанти в администрацията и управлението в средни и големи български корпорации,
международни бизнес организации или в техни изнесени структури. Те ще могат да стартират собствени предприемачески инициативи на международно ниво, както и да участват в
международни изследователски проекти. Ще могат да намерят професионална реализация в
институциите на Европейския съюз и в други международни валутно-финансови институции.

Кирил Киров, магистърска програма „Международна бизнес администрация“,
работи в Първа инвестиционна банка, Картов отдел:
Повечето преподаватели са практици
Харесва ми, че повечето преподаватели са практици. Освен че са запознати
с теорията, те могат да направят лекцията още по-интересна с конкретни
примери от тяхната практика, които ние няма къде да чуем или видим.
Компетентни, знаещи, професионалисти в областта си.
Тук нивото е много високо, изучават се адекватни предмети, които наистина
биха могли и ще бъдат от полза на всеки, независимо дали заема ръководна
позиция, или не.
Сградата на ЕВИУМ е на европейско ниво, с модерна техника, с удобства за
студенти и преподаватели.

МЕЖДУНАРОДНИ БИЗНЕС
ОТНОШЕНИЯ
Степен:
Магистър

Форми:
Редовна / Задочна

Продължителност:
2 семестъра

ECTS кредити:
60

Магистърската програма на ЕВУИМ по „Международни бизнес отношения“ е предназначена за бакалаври и магистри, които желаят да специализират в областта на икономиката,
организацията и управлението на международен бизнес, като придобият квалификация
икономист на международни бизнес проекти и в международни бизнес организации.
Успешно завършилите магистърската програма студенти формират професионални компетентности, знания и практически умения за:
•
•
•
•
•
•

решаване на сложни икономически казуси в динамична и трудно предвидима международна бизнес среда;
разработване на икономически политики и стратегии за решаване на локални или
глобални икономически проблеми;
проектиране и внедряване на управленски инструменти в производството, продажбите, иновациите, финансите и човешките ресурси;
разпознаване, анализ и изготвяне на стратегии за справяне с икономически проблеми в регионален и международен мащаб;
ръководене и участие в разработката и осъществяването на мултикултурни и наднационални проекти;
проява на професионализъм, отговорност, инициатива, творчество и иновативност в
работата си.

Дипломираните магистри по програма „Международни бизнес отношения“ биха могли
да имат успешна професионална кариера като икономисти в международни бизнес
организации, транснационални бизнес проекти, експортно ориентирани български
корпорации и бизнес организации с изнесени структури. Те могат да се реализират
като експерти, анализатори и консултанти в сферата на международните икономически
отношения, както в частния сектор, структурите на централната и местната администрация,
така и в институциите на Европейския съюз и други международни валутно-финансови
институции.

Лилия Димчевска, магистърска програма
„Международни бизнес отношения“

Времето, което отделих за своето образование, не е ,,пропиляно на вятъра‘‘.
ЕВУИМ ми даде една наистина добра основа, за да бъда подготвена и да се
справям с предизвикателствата, които ми предстоят занапред. В този
университет аз разширих своя хоризонт не само по отношение на бизнес
познанията, но срещнах истински колеги и партньори, с които ще се радвам да
бъдем приятели и в бъдеще.
Апелирам всеки, който има приоритетни цели, има желание да изгради своя
бизнес план за стабилно бъдеще и иска да постигне успехи, да се довери на
професионалистите от ЕВУИМ.

ehsem.bg

ПРОЦЕДУРА

ЗА ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ В
МАГИСТЪРСКИТЕ ПРОГРАМИ НА ЕВУИМ

Етапите на процедурата за прием на магистри 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:
–– документ за самоличност за справка;
–– оригинал на българска диплома за средно образование на кандидата, призната в РУО
чуждестранна диплома (или служебна бележка от директора на училището на зрелостника);
–– оригинал на българска диплома за висше образование на кандидата или чуждестранна диплома,
призната по съответния ред;
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: “Това, което научих сам, е това, което все още помня.”).
–– 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 7 дни 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“
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•

Регистрирането на приетия и записан кандидат със статус „действащ новоприет студент в ЕВУИМ“ се
извършва при първата актуализация на Държавния регистър към МОН (ноември 2019г.).

•

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

КОМПЛЕКТ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 2019 – МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ НА ЕВУИМ

ИНСТРУКЦИИ

ehsem.bg

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-2019 са на адреси: Пловдив – ул. “Задруга” №18 и София – ж.к. Дружба, ул.
“5006” №2; на телефон: 032 67 23 62, 032 69 37 16; 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 октомври 2019 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 2019-2020 академична година,
във форма на обучение:

редовна

задочна

по следната специалност:

МЕЖДУНАРОДНА БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ (МП „МБА“)
професионално направление: 3.7. Администрация и управление
срок на обучение: 1 година, 2 семестъра, минимум 60 ECTS
МЕЖДУНАРОДНИ БИЗНЕС ОТНОШЕНИЯ (МП „МБО“)
професионално направление: 3.8. Икономика
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:

8
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(Есе на български език, написано на ръка, в около 300 думи . Есета под 200 и над 500 думи ще бъдат дисквалифицирани.)

ТОВА, КОЕТО НАУЧИХ САМ, Е ТОВА, КОЕТО ВСЕ ОЩЕ ПОМНЯ
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ЛИЧНИ ДАННИ
ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ (попълва се изцяло)
име: 
презиме: 
фамилия: 
дата и място на раждане: 
ЕГН:

гражданство(българско или друго): 		

КОНТАКТНА ИНФОРМАЦИЯ
телефон:

e-mail: 

Адрес за кореспонденция (попълва се задължително)
гр./с.

п. код

обл.

общ. 

ж.к./бул./ул. №

ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИИ (доказва се с оригинални документи – представени при кандидатстване)
Висше 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: 	
Средно образование (данни от диплома за средно образование)
учебно заведение: 
гр./с.
диплома фабр. №

община

област 
рег. №

/

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ НА ЕВУИМ – КОМПЛЕКТ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 2019
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ДЕКЛАРАЦИЯ

ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА СЪБИРАНЕ, ИЗПОЛЗВАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

ЗАПОЗНАТ СЪМ ЧЕ
1.

Европейското висше училище по икономика и мениджмънт събира и обработва съдържащите се във формуляра
лични данни в изпълнение на свое законово задължение съгласно Наредбата за държавните изисквания за приемане
на студенти във висшите училища в Република България.

2.

Личните данни ще бъдат използвани от ЕВУИМ на територията на Република България, няма да се предоставят на трети
страни и ще служат само за целите на кандидатстването, приемането и записването ми в ЕВУИМ.

3.

Запознат/а съм, че личните ми данни ще се съхраняват на хартиен и електронен носител, според законовите изисквания
за защита на данните.

4.

Запознат/а съм, че срокът за съхранение на личните ми данни, събрани от Европейското висше училище по икономика
и мениджмънт във връзка с кандидатстването и приемането, съвпада със срока за съхранение на финансовия документ
съгласно чл. 38, ал.1 от ДОПК.

5.

Запознат/а съм, че имам право да получа информация за съхраняваните лични данни по всяко време, че имам право
на достъп до личните ми данни, както и право на преносимост на данните към друг администратор.

6.

Запознат/а съм, че мога да поискам от ЕВУИМ коригиране на личните ми данни, тяхното изтриване, както и ограничаване
на обработването им.

7.

Запознат/а съм, че по отношение на изтриването имам право да поискам от ЕВУИМ изтриване на предоставените с мое
съгласие лични данни без забавяне, а администраторът има задължение да ги изтрие без забавяне.

8.

Запознат/а съм, че личните данни ще бъдат обработвани от ЕВУИМ и определеното от него лице за контакт е
gdpr@ehsem.org

9.

Запознат/а съм, че имам право да оттегля съгласието си за обработване на лични данни частично или изцяло по
всяко време, за което следва да уведомя посоченото лице по т. 8 в писмена форма на следния адрес: Пловдив, 4004,
Европейско висше училище по икономика и мениджмънт, ул. “Задруга“ 18, e-mail: gdpr@ehsem.org

10. Запознат/а съм, че имам право на възражения и жалби във връзка с обработването и съхраняването на личните данни
пред Комисия за защита на личните данни, която е надзорен орган в Република България.
11. Декларирам, че ще уведомя ЕВУИМ за всяка промяна в личните данни.
12. Декларирам, че давам своето съгласие за обработване на лични данни свободно, съгласно волята си и гарантирам
верността на посочената информация.

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

ДЕКЛАРАТОР: 
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ПРЕПОРЪКА
за 

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

от: 
месторабота:

(име, презиме, фамилия на препоръчителя)

(задължително – само за Партньорски институции)

адрес за контакт: гр./с.
телефон за контакт:

дата на издаване на Препоръката:

длъжност: 

община

(задължително – само за Партньорски институции)

област 

e-mail за контакт: 

личен подпис на препоръчителя: 

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ НА ЕВУИМ – КОМПЛЕКТ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 2019
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ДЕКЛАРАЦИЯ

ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ И ДОПУСТИМОСТ на кандидатурата за прием в ЕВУИМ от 2019-2020 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 2019 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 личен документ: ДИПЛОМА ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ – лично
представена от Кандидата и ксерокопирана на място;

•

оригинал на авторска разработка: ЕСЕ НА ТЕМА “ТОВА, КОЕТО НАУЧИХ САМ, Е ТОВА,
КОЕТО ВСЕ ОЩЕ ПОМНЯ” – включено в лично попълнения (и лично представен и приет)
според изискванията Комплект за кандидатстване;

•

оригинал на лични декларации: ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ И ДОПУСТИМОСТ
и ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА СЪБИРАНЕ, ИЗПОЛЗВАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА
ЛИЧНИ ДАННИ– 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.



•



дата:

подпис на кандидата: 

Проверено и прието от
длъжностно лице в ЕВУИМ

•

Предоставено
от кандидата

Допълнително предоставени на място по желание на кандидата

подпис на длъжностно лице в ЕВУИМ, приело документите за кандидатстване: 
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ФРОНТОФИС
ПЛОВДИВ
Пловдив, ул. „Задруга“ 18
032 67 23 62, 032 69 37 16; 0893 55 68 62, 0893 55 68 60

ФРОНТОФИС
СОФИЯ
София, ж.к. „Дружба“, ул. „5006“ 2
02 973 28 77; 0894 40 95 82, 0893 68 61 51

ksk@ehsem.org

www.facebook.com/ehsembg
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