ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
РЕДОВНО И ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ
ПРАВО

ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ 2020
Процедура
Проверка на справка за положените
семестриални изпити и подаване на молба за
допускане до държавни изпити.
Моля, носете студентска книжка!

Внасяне на такса за държавен изпит - 300 лв.

Специалност

срок / дата

стая

положилите успешно
семестриалните изпити

след последния семестриален
изпит

20

Наказателноправни
науки

от 2 до 6 март 2020 г.

Гражданскоправни науки
Публичноправни науки

Записване за държавни изпити:
1. Представяне на квитанцията за платена такса за
държавен изпит.
2. Представяне на 2 бр.снимки
Записването е необходимо, за да бъдете включени в
протокола.

положилите успешно
семестриалните изпити

писмен
Наказателноправни науки
устен
писмен
Гражданскоправни науки
устен

вероятно през м. юни 2020 г.

102

от 4 до 8 май 2020 г.

в срока за плащане на таксата
за държавен изпит

на 12 март 2020 г.
от 9.00 часа
на 13 и 14 март 2020 г.
от 9.00 часа
вероятно през м. юни 2020 г.

20

106
425

вероятно през м. юни 2020 г.

писмен

на 16 май 2020 г.
от 9.00 часа

устен

на 17 май 2020 г.
от 9.00 часа

Представяне на бележка от библиотеката
Получаване на дипломата от средно образование

положилите успешно
държавните изпити

след последния държавен изпит

20

Подаване на документи за стаж за придобиване на
юридическа правоспособност

положилите успешно
държавните изпити

до 10-то число на месеца

Министерство
на
правосъдието

Подписване на дипломите за висше образоване

положилите успешно
държавните изпити

от 15 април до 17 май/
от 22 октомври до 23 ноември

22

потвърдилите участие в
церемонията

регистрация за участие в
церемонията до 17 май/ 23 ноември

стая 20 или
на телефон
056 900 420
(Ст.Мирчева)

Публичноправни науки

Церемония за връчване на дипломите м. май/ м.декември.

ВАЖНО
Съгласно чл. 49, ал. 3 от ПОУД студентите, записали последен семестър, имат право да се дипломират в срок до пет години. След
този срок се отстраняват от БСУ.
Възможно е в графика да настъпят промени.
За промени проверявайте две седмици преди обявенате дати.

