Студентски съвет при

Русенски университет "Ангел Кънчев"
25 години в защита на студентските интереси!

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО СТИПЕНДИИ
ЗА ПЪРВОКУРСНИЦИ ПРИЕТИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/21г.
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
във връзка с новосъздадените стипендии за студенти приети в първи курс през
учебната 2020/2021 съгласно ПМС №. 90/2000г. стартираме процедура за прием на
документи:
Изисквания към кандидатите за стипендия:
1. Студентът да е завършил средното си образование през учебната 2019/2020г.;
2. Студентът да се обучава през учебната 2020/2021г. в ПЪРВИ КУРС - редовна
форма на обучение и държавна поръчка в някоя от следните специалности:
Аграрно-индустриален
факултет

Машинно-технологичен
факултет

Транспортен факултет
Факултет Електротехника,
електроника и автоматика

Факултет Бизнес и мениджмънт

Факултет Природни науки и
образование

Филиал Видин

Филиал Разград
Филиал Силистра

Аграрно инженерство
Земеделска техника и технологии
Климатизация, хидравлика и газоснабдяване
Промишлен дизайн
Растениевъдство
Екология и опазване на околната среда
Машинно инженерство
Мениджмънт и сервиз на техниката
Материалознание и технологии
Мениджмънт на качеството и метрология
Индустриално инженерство
Строително инженерство
Транспортна техника и технологии
Технология и управление на транспорта
Електроника
Електроенергетика и електрообзавеждане
Компютърно управление и автоматизация
Компютърни системи и технологии
Интернет и мобилни комуникации
Информационни и комуникационни технологии
Индустриален мениджмънт
Предучилищна и начална училищна педагогика
Начална училищна педагогика и ЧЕ
Социална педагогика
Български език и история
Финансова математика
Компютърни науки
Информатика и информ. технологии в бизнеса
Софтуерно инженерство
Земеделска техника и технологии
Електроника
Технология и управление на транспорта
Компютърни науки
Български език и история
Индустриален мениджмънт
Химични технологии
Биотехнологии
Технология на храните
Електроинженерство
Автомобилно инженерство
Български език и чужд език
Физика и информатика

3. Студентът следва да докаже успех от държавните зрелостни изпити, съгласно
една от двете таблици, определени от МОН (https://www.mon.bg/bg/100868)
ВАРИАНТ 1:
1. Оценката от ДЗИ по БЕЛ трябва да бъде 5,60 или по-висока;
2. Средният успех от дипломата Ви следва да бъде същия или по-висок спрямо
зададения за Втори ДЗИ;
Първи задължителен
зрелостен изпит

Мин.
оценка

Български език и литература
(БЕЛ) ‐ за първите 10%

5,60

Предмет от втори задължителен
зрелостен изпит
Математика
История и цивилизация 4,58
Физика и астрономия 4,83
География и икономика
Химия и опазване на околната среда
Философия
Биология и здравно образование
Английски език
Руски език
Немски език
Испански език
Френски език
Италиански език
Държавен изпит по професия

Мин.
Среден
успех
4,97
4,58
4,83
4,03
5,34
4,20
4,10
5,22
5,15
5,46
5,23
4,98
5,34
4,74

ВАРИАНТ 2:
1. Средният успех от дипломата Ви следва да бъде минимум 4,40;
2. Оценката от Втори ДЗИ по Математика, Физика или Химия следва да бъде
съгласно таблицата.
Първи задължителен
зрелостен изпит
Български език и литература

Среден
успех
4,40

Предмет от втори задължителен
зрелостен изпит
Математика ‐ за първите 30%
Физика и астрономия ‐ за първите 30%
Химия и ООС ‐ за първите 30%

Мин.
оценка
5,70
5,70
5,86

Отговарящите на гореизложените условия:
1. Подават заявление по образец в отдел „Стипендии“ до 27 ноември 2020 г.;
2. Предоставят копие на Диплома за завършено средно образование през
учебната 2019/2020г.;
Студентите отговарящи на всички условия ще получават месечна стипендия за
всички месеци от първи курс по 100 лева.
*** Порталът за резултатите от държавните зрелостни изпити (zamaturite.bg)
автоматично ще Ви посочи, дали отговаряте на критериите за стипендия според
Вашия резултат.

