ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДИПЛОМАНТИ!
До дипломни защити и държавни изпити ще бъдат
допуснати студенти, които са направили следното:
 Студентите живеещи в гр. Русе трябва да посетят факултетната
канцелария, в срок до 4 дни преди предаването на дипломната работа
или явяването на държавен изпит, като носят:
1. Снимка 3,5 / 4,5 см. подходяща за диплома
2. Бележка от платена такса от 6.00лв. (за диплома)
3. Студентска книжка - за сверка на оценките
4. Задание за дипломна работа (ако процедурата е дипломна
защита), заверено от ръководителя на дипломната работа
 Студентите, не живеещи в гр. Русе, които са положили успешно
всички семестриални изпити и ще се явяват на държавни изпити или
дипломна защита месец юни/юли е задължинелно:
1. Да изпратят e-mail на адрес myordanova@uni-ruse.bg
За да получат примерна разпечатка на дипломата за висше
образование, в която трябва да сверят внимателно личните данни
(месторождение, трите имена и ЕГН) и оценките от семестриалните
изпити.
- Ако има несъответствие трябва да се уведоми на същия e-mail или
на тел. 082 888 737.
- Ако данните са верни също трябва да се върне отговор за
потвърждение по е-mail
2. Ако дипломирането е с процедура дипломна защита - да се прати
сканирано копие или снимка от заданието за дипломна работа
подписано от дипломния ръководител.
3. Да се прати снимка с размери 3.5/4.5 см. и платежен документ от
такса 6 лв. за диплома по пощата на адрес:
Адрес: гр. Русе, ул. Студентска № 8, факултетна канцелария на ф-т
„Бизнес и мениджмънт“

Сметка за плащане на такса от 6.00лв.
ОББ – ТБ АД , Русе
IBAN: BG59UBBS80023106029309
BIC код : UBBS BGSF
При плащане на такси по банков път в платежното нареждане /вносна бележка/ да се
впише, като основание за плащане, следната информация:






Такса за издаване на диплома – 6.00лв
трите имена на студента
специалност
фак. №

След провеждане на дипломните защити/държавните изпити всеки студент
трябва да положи лично! подпис на дипломата си след отпечатването.
Информация за готовността за подпис на дипломите ще бъде публикувана
в сайта на факултета и в страницата на факултета във Facebook.

