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ПРОЦЕДУРА  

за провеждане на онлайн кандидатстудентски изпити на Русенски 

университет за прием на студенти за учебната 2020/2021 г. 

1. До онлайн изпит се допускат кандидат-студенти, които са подали заявление за 

предварителен или редовен изпит в Русенски университет. Допустими са всички 

възможни начини за подаване на заявлението - онлайн, лично в Русенски университет 

или филиалите на университета или чрез бюрата за прием на документи. Трябва да е 

платена таксата за явяване на изпит. Кандидат-студентите трябва да са посочили 

валиден имейл в заявленията си. 

2. Допуснатите до изпита трябва да имат достъп до непрекъсната интернет връзка 

чрез персонален компютър или лаптоп с налични и работещи видеокамера и 

микрофон. Препоръчителни браузъри са Chrome и Mozila Firefox. Не са допустими 

други устройства като телефон, таблет и друга техника за мобилна връзка. Не се 

разрешава достъп до други ресурси, вкл. Електронни. Не е допустима комуникацията 

с трети лица на кандидат-студента по време на изпита. 

3. Русенският университет осъществява контрола, организацията, провеждането и 

оценяването на онлайн кандидатстудентски изпити, както и осигуряване на 

информационната сигурност при работа с изпитните документи, надеждност на 

средата за провеждане на изпитите, квестори извършващи видео и аудио наблюдение 

в реално време на провеждането им, съгласно Закона за защита на личните данни 

(ЗЗЛД) и Общ регламент за защита на личните данни ЕС 2016/679 в сила от 25.05.2018 

г. Русенски университет спазва всички свои задължения при използването на 

технически средства за видеонаблюдение, като:  

- прилага принципите за адекватност и пропорционалност при обработване на 

лични данни чрез видеонаблюдение;  

- използва технически средства за видеонаблюдение единствено за целите на 

предварителните (редовните) кандидатстудентски изпити;  

- достъп до информацията, събрана с технически средства за видеонаблюдение, 

имат единствено длъжностни лица ангажирани с дейностите по провеждането 

им;  

- администратор е на лични данни по смисъла на Закона за висшето 

образование; 

- след постигане на целите на предварителния кандидатстудентски изпит 

администраторът ще унищожи цялата информация, събрана чрез използването 

на технически средства за видеонаблюдение. 

4. Преди провеждането на изпита е необходимо, всички кандидати да изпратят 

електронно писмо на имейл адрес admission@uni-ruse.bg, снимка/копие на лична карта 

(само от лицевата страна). В писмото да бъдат упоменати входящ номер, три имена и 

потвърден ден и час за явяване, както и наименование на изпита. Задължително е 
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писмото да е изпратено от имейл адреса на кандидата с който е регистриран в 

заявката. 

5. Изпитите се провеждат чрез използване на специализирана университетска 

платформа за онлайн тестове и платформата за видео и аудио споделяне. В деня 

преди изпита кандидат-студентите получават на обявения от тях електронен адрес 

покана с връзка (линк) за присъединяване към формираната виртуална стая. Входът 

на виртуалната стая се отваря в указания час на изпита. Всеки кандидат влиза в стаята 

като записва входящ номер, име и фамилия (в този ред). Първите  30 минути са 

предвидени за проверка на легитимността на присъстващите кандидати. До началото 

на изпита кандидатите получават необходимата инструкция за работа в платформата 

за видео и аудио споделяне. Кандидатите декларират съгласие „Позволявам личните 

ми данни да бъдат събирани, съхранявани и обработвани за целите на провеждане 

на изпитната процедура, включително: моето изображение, глас, изображение на 

документите ми за самоличност и имейл“. Текстът на декларацията се копира и се 

поставя от кандидат-студента в общия чат. Непосредствено преди началото на изпита 

кандидатите получават в личен чат паролата за вход към персонално генериран 

изпитен тест.  

6. Онлайн кандидатстудентските изпити за прием на студенти в Русенския университет 

са с продължителност 1 /един/ астрономически час. Те са под формата на тест от 

затворен тип и се състоят от две части – обща и специална. Общата част съдържа 10 

въпроса (с коефициент 1) по български език и езикова култура. Специалната част е 

предметно ориентирана в една от следните области: български език, история на 

България, математика, биология, химия, информатика и информационни технологии, 

икономическа география на България и общотехническа подготовка. Специалната 

част съдържа 20 въпроса (с коефициент 2). 

7. По време на онлайн изпита се позволяват до три прекъсвания по технически 

причини. При прекъсване кандидатът обновява (чрез функцията „рефреш“ на 

браузъра) страницата на виртуалната изпитна зала. Ако обновяването не реши 

техническия проблем е необходимо да се присъедини отново във виртуалната изпитна 

зала при началните условия. При четвърто прекъсване изпитът се приключва и 

достигнатия до момента резултат се приема за окончателен. Кандидат-студентите 

нямат право да напускат своето работното място до неговото приключване, освен по 

технически причини. 

8. Кандидатите могат да се информират за резултатите от изпита на личните си 

профили на страницата https://online.uni-ruse.bg/, като обявяването им е до един 

работен ден след провеждането му. Те могат да проверят работите си и мотивите за 

поставената оценка в срок от три работни дни след оповестяването на резултатите от 

изпита.  

9. Всички останали незасегнати тук казуси се тълкуват в съответствие с приетите на 

Академичен съвет на Русенския университет Правила за приемане на студенти в 

Русенския университет за учебната 2020/2021 година. 

Приета с решение на АС на Русенския университет „Ангел Кънчев“ на 28.4.2020. 
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