ДЕПАРТАМЕНТ „ПРАВО“
1618 София, ул. Монтевидео 21,
офис 410, к. 1, тел.: 02 8110410

ПРОЦЕДУРА
по допускане и явяване на държавен изпит на студенти
в магистърска програма „Право“
1. Обучението на студентите по специалност „Право“ завършва с
полагане на държавни изпити (писмен и устен) при следния ред:
 гражданскоправни науки (ГПН);
 наказателноправни науки (НПН);
 публичноправни науки (ППН).
2. Държавните изпити се полагат пред държавна изпитна комисия, която
включва:
 двама
хабилитирани
преподаватели,
съответно
по
гражданскоправни, наказателноправни и публичноправни науки;
 един представител на практиката.
3. Държавните изпити се провеждат два пъти в годината:
 есенен семестър – от 20 октомври до 20 декември;
 пролетен семестър – от 20 март до 20 май.
4. Графикът за провеждане на държавните изпити се обявява на сайта на
департамент „Право“ не по-късно от 20 дни преди първия на адрес:
https://law.nbu.bg/bg/diplomirane
5. До държавен изпит се допускат студентите, които са изпълнили
изискванията по програмната схема на съответния випуск и имат
необходимите кредити за дипломиране. Студентите, отговарящи на
изискванията за дипломиране, подават:

Заявление (I фаза) за допускане до държавен изпит:
 прилага: актуална обща справка и копие от индивидуален план
(ако се е обучавал по такъв);
 срок: 30 календарни дни преди датата на първия държавен изпит,
на който студентът ще се явява;
 място: кабинет 412, 1 корпус, НБУ в приемното време на
секретар-специалистите, от които студентът получава входящ номер на
заявлението;
Директорът на програмния съвет обявява списък с допуснатите до
държавен изпит студенти най-късно 10 календарни дни преди датата на
съответния държавен изпит на таблото пред офиса.
Заявление (II фаза) за явяване на всеки отделен държавен изпит:
 гражданскоправни науки (ГПН);
 наказателноправни науки (НПН);
 публичноправни науки (ППН),
като към заявлението за първия изпит, на който се явява, студентът прилага
квитанцията от внесената такса (еднократно за трите изпита).
Срок: 30 дни преди датата на съответния изпит.
Място: кабинет 412, 1 корпус, НБУ в приемното време на секретарспециалистите, от които студентът получава входящ номер на заявлението.
6. При обявено извънредно положение или извънредна епидемична
обстановка времето и сроковете за провеждане на държавните изпити могат
да бъдат променяни.

