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ПРЕМЕСТВАНЕ НА СТУДЕНТИ  

  

Чл. 45. (1) Всички свои желания за преместване студентът изразява с молба, която 

се подава в съответствие с изискванията на чл.5 ал. 5 на настоящите правила. Молбите се 

разглеждат от ректора, ако подаването им е съобразено с възможните периоди на 

преместване:  

- прeмeстванeто от Русенския университет в друго висшe училищe сe разрешава 

след успешно приключване на семестъра, но не преди успешното приключване 

на първи курс;  
-    прeмeстванeто от eдин факултeт в друг, от рeдовно в задочно обучeниe или 

обратно, както и смяната на образователно-квалификационната степен на обучение, сe 

разрeшават преди началото на учебната година.  
                           (2) Преместване в друга специалност в Русенския университет може да 

бъде разрешено, когато:  

- при кандидатстването си в Русенския университет студентът е положил успешно 

конкурсните изпити, изисквани за желаната от него специалност;  

- в приемащата специалност е налице освободено место в рамките на плановите места, 

определени в годината на приема на съответния курс;  

- студентът е изпълнил всичките си задължения по учебен план и има успех не по-нисък от 

добър (3,50).  

            (3) За всяка специалност и курс за освободени се считат определените в 

годината на приема планови места на   
- отстранените със заповед на ректора;  
- напусналите по собствено желание;  
- преместилите се в друга специалности или друго висше училище;  
- презаписващите учебната година поради слаб успех или незаверен 

семестър;  



- прекъсващите обучението си за една или повече учебни години (независимо 

от причините).   
          Прехвърляне на места между различни специалности или различни курсове не 

се допуска.  

(4) Когато преместването в друга специалност засяга две основни звена,  

разрешението се дава от ректора, като при предварителната обработка на подадената от 

студента молба ръководителите на основните звена трябва ясно да изразят становище по 

условията от  ал. 2 

(5) Прeмeстванeто от eдна спeциалност в друга в рамкитe на едно основно звено сe 

разрeшава от ръководителя му преди започване на учебната година, ако са спазени 

условията от  ал. 2.  
(6) Приемането на студенти, обучавали се до момента в друго висше училище, се 

разрешава от ректора преди началото на учебната година.  
(7) Преместващият се в друго висше училище студент има право да получи  

академична справка за резултатите от обучението си в Русенския университет до момента.  

(8) Сроковете за подаване на молбите, последователността на обработването им  

и технологията за подготовката на съответната документация се определят от ректора.  

Чл. 46. (1) При продължаванe на обучeниeто слeд прeкъсванe, слeд възстановяванe 

на студeнтскитe права или слeд прeмeстванe от друго основно звено или друго висшe 

училищe, спeциалността, курсът, сeмeстърът и евентуално необходимото приравнително 

обучение сe опрeдeлят от дeкана, в съотвeтствиe с дeйстващитe в момeнта учeбни 

плановe.  

(2) При преместване на студента в друго основно звено на Русенския 

университет на студента се издава академична справка.  
(3) Изпитите на преместените студенти се признават за положени, ако 

обемът и  

съдържанието на учебния материал по съответните дисциплини съвпадат най-малко на 

75% .   

(4) Преценката и отговорностите по признаването на положените изпити на  

преместени студенти се поемат от ръководителя на основното звено. Преди да вземе 

решение, той може да се консултира с катедрите, отговарящи в Русенския университет за 

обучението по съответните дисциплини. Признатото обучение се описва в главната книга 

и се подписва от декана.  
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