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Изборът на специалност
„Съдебна администрация“ ще
Ви даде:
 Правни и управленски знания необходими Ви за
професионално развитие в сферата на
администрацията на съдебната власт;
 Обучение в нова специалност, за попълване на
пазарната ниша с липсващите в момента
качествено образовани и подготвени кадри;
 Професионална реализация в администрацията
на съдебната власт: съдебен администратор или
заемащ друга админитративна длъжност в
съдилища и прокоратура;

 Възможност да натрупате практически опит
чрез реална практика в съдебната власт

Документи за кандидатстване за
специалност „Съдебна
администрация в ОКС “бакалавър“
в ИУ-Варна
Лична карта;
Един от следните документи:

Продължителност на обучението

Форма на обучение: редовна
Осем семестъра/четири години
Обучението завършва със защита на
дипломна работа или комплексен държавен
изпит

-оригинал и копие на диплома
за завършено средно образование
-удостоверение от от средното
училище с изчислен среден успех,
подписано от директора на училището –
когато в дипломата за средно
образование не е вписан средния успех
-сканирани 12 и 13 страница от
бележника за 11 клас
сертификат с резултат от олимпиада;
Документ за платена
кандидатстудентска такса (60 лв).
(Кандидатстудентската такса е различна
от таксата за кандидатстудентски изпит).
Таксата се заплаща по банков път

График на основен прием в ОКС „бакалавър“

Кандидатстващите за ОКС "бакалавър" имат възможност да направят това на
Основен прием
Подаване на документи
Основен прием

Класиране

Записване

21 юни – 06 юли онлайн
07 юли – първо класиране
14 юли – второ класиране
8, 9, 12 и 13 юли – записване
след първо класиране
15 и 16 юли – записване
след второ класиране

Контакти за прием:
Икономически университет - Варна
9002 Варна, бул."Княз Борис I" № 77
тел.: 0882164658
e-mail: priem@ue-varna.bg
web: https://uevarna.bg/bg/p/8455/priem/bakalavar/kandid
atstvane

Уважаеми кандидат студенти,

Академичният състав на катедра
„Правни науки“ при
Икономически университет – Варна
Ви пожелава здраве , сили и енергия
по пътя към успеха!

