НАЦИОНАЛНА МУЗИКАЛНА АКАДЕМИЯ
“ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ”

УТВЪРЖДАВАМ:
РЕКТОР:
(Проф. д-р С.ДИМИТРОВ)

ПРАВИЛА
за организация и провеждане на подготвителни и
кандидатстудентски курсове в НМА
І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.

1.

В

трите

факултета

на

НМА

се

организират

и

провеждат

кандидатстудентски и подготвителни курсове за българи и чуждестранни граждани.
Чл. 2. Подготвителните и кандидатстудентските курсове се провеждат в
съответствие с утвърдените програми за кандидатстудентските приемни изпити в НМА.
Чл. 3. Подготвителните курсове включват обучение по дадена специалност
върху цялостната програма, включена във всички етапи на кандидатстудентските
приемни изрити.
Чл. 4. Кандидатстудентските курсове се провeждат по отделни дисциплини,
които са част от програмата за приемните изпити.
ІІ. ПОДГОТВИТЕЛНИ И КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ КУРСОВЕ ЗА
БЪЛГАРИ.
Чл. 5. Подготвителните и кандидатстудентските курсове могат да бъдат
интензивни или с продължителност един или два семестъра, в зависимост от желанието
на кандидата и неговата подготовка.
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Чл. 6. (1) Кандидатите подават заявление /по образец/ до ректора на НМА.
(2) Ако кандидатът не е навършил 18 години, в заявлението се подписва
родител/настойник.
(3) В заявлението се посочва желаната специалност или дисциплина. Чл. 7. След
разрешение от ректора, се заплаща такса за обучение.
Чл. 8. (1) Деканът /ръководителят на катедрата/ разпределя кандидатите:
1. В групи /по дисциплините, по които се провеждат групови занятия/;
2. Към конкретен преподавател за индивидуалните часове /по желание на
кандидата или служебно/.
(2) След разпределението на обучаваните, със заповед на ректора се възлагат
часове на преподавателите.
Чл. 9. В Теоретико-композиторски и диригентски факултет се провежда
едногодишен подготвителен курс за всички кандидат-студенти за ТКДФ в НМА по
дисциплините “Солфеж“, „Теория на музикалните елементи“ и „Пиано“, след средно
образование.
Чл. 10. Програмата включва занятия по всяка от трите конкурсни дисциплини.
Чл. 11. Кандидатите могат да проведат обучението си в подготвителен курс в
ТКДФ на НМА и преди да са завършили средното си образование.
Чл. 12. Кандидатите могат да бъдат записани, при тяхно желание, в
кандидатстудентски

курс

само

по

една

дисциплина

от

включените

в

кандидатстудентската изпитна програма.
Чл. 13. За кандидати за обучение в степен МАГИСТЪР след БАКАЛАВЪР, с
недостатъчна музикална подготовка, се провеждат кандидатстудентски курсове по
отделни дисциплини.
Чл. 14. Програмата за кандидатстудентските курсове е базирана на изискванията
и необходимото ниво за прием в дадената специалност.
Чл. 15. (1) Във Вокалния факултет се провеждат подготвителни курсове за
специалностите Класическо пеене, Поп и джаз пеене, Поп и джаз инструментално
изкуство (вид инструмент), Балетна педагогика, Музикално-сценична режисура – за
кандидатстване

за

обучение

след

средно

образование

за

образователно-

квалификационна степен БАКАЛАВЪР или в образователно-квалификационна степен
МАГИСТЪР след БАКАЛАВЪР.
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(2) За останалите специалности във ВФ, по които се провежда обучение само за
степен МАГИСТЪР след БАКАЛАВЪР, се организират кандидатстудентски курсове,
на базата на програмата за приемните изпити.
Чл.16. (1) За специалностите Класическо пеене и Поп и джаз пеене часовете в
подготвителен курс са индивидуални и групови - по класическо пеене и по поп и джаз
пеене са индивидуални - 30 часа за семестър - 2 пъти седмично.
(2) Занятията по другите дисциплини – актьорско майсторство, солфеж и
елементарна теория на музиката - са групови.
(3) За Поп и джаз инструментално изкуство (вид инструмент) часовете са
индивидуални по специален предмет – инструмент и групови по солфеж и елементарна
теория на музиката.
(4) За Балетна педагогика, Музикално-сценична режисура за кандидати след
средно образование се провежда подготовка по програмата за приемните изпити.
Чл. 17. В Инструменталния факултет се организират подготвителни курсове по
всички специалности, по които се провежда обучение във факултета.
Чл. 18. Часовете за кандидати след средно образование са индивидуални по
специален предмет и групови по солфеж и елементарна теория на музиката.
Чл. 19. За специалности, по които се провежда обучение за степен МАГИСТЪР
след БАКАЛАВЪР, се организират кандидатстудентски курсове, на базата на
програмата за приемните изпити.

ІІІ. ПОДГОТВИТЕЛНИ КУРСОВЕ ЗА ЧУЖДЕНЦИ
Чл. 20. Приемът на чуждестранни граждани в подготвителните курсове се
организира и провежда на основание Наредбата за държавните изисквания за прием на
студенти във висшите училища на Република България.
Чл.

21.

Подготвителните

курсове

за

чужденци

включват

езикова

и

специализирана подготовка.
Чл. 22. (1) Обучението се провежда по учебна документация, която обхваща
учебен план и учебни програми.
(2) Обучението за придобиване на езикови и специализирани знания е с
продължителност не по-малко от 9 месеца и се извършва в учебни групи с численост не
повече от 10 души и под формата на индивидуални занимания с преподавател и
корепетитор.
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Чл. 23. (1) Чужденците подават документи за кандидатстване в подготвителен
курс в Учебния отдел на НМА.
(2) Необходимите документи са:
1. Заявление до ректора /по образец/, съдържащо кратки биографични данни,
желана специалност и преподавател за индивидуалните часове /при липса на посочено
име на преподавател се прави разпределение от декана на съответния факултет/.
2. За кандидатите за обучение след средно образование
- копие на документа за завършено средно образование и копие на
приложението с оценките, в което е задължително да е вписана оценка по музикална
дисциплина;
- документ, издаден от компетентен орган, с който се удостоверява правото на
кандидата да продължи обучението си във висшите училища на страната, в която е
придобито средното образование;
- удостоверение за признато средно образование, придобито в чужда държава,
издадено от Регионално управление на образованието.
3. За кандидатите за образователно-квалификационна степен МАГИСТЪР
след БАКАЛАВЪР или за следдипломна квалификация – копие на дипломата за
средно образование и на дипломата за висше образование – степен бакалавър или
магистър и приложението с оценките, среден успех от дипломата не по-малко от
"добър" /за платено обучение/, академична справка. Преди кандидатстването в
подготвителен курс се извършва процедура в НМА за признаване на висше
образование, придобито в чужда държава, съгласно утвърдените в НМА правила.
4. Медицинско свидетелство, издадено в едномесечен срок преди датата на
кандидатстване.
5. Две снимки.
6. Ако документите не се подават лично то кандидата, а от друго лице, е
необходимо пълномощно, което трябва да бъде преведено на български език.
7. Декларация за информираност относно обработването на личните данни.
Чл. 24. (1) Документите, произхождащи от чужди държави, трябва да бъдат
легализирани, преведени и заверени в съответствие с разпоредбите на международните
договори на Република България с държавата, в която са издадени, а при отсъствие на
такива – по общия ред за легализациите, преводите и заверките на документи.
Документите трябва да бъдат на хартиен носител в един екземпляр с оригинален
апостил/легализация, заверки и подписи, две копия на легализираните, заверените и
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преведени документи, както и на

електронен носител (CD, Flash памет) като на

електронния носител трябва да са сканирани цветно с резолюция 200 dpi и всеки
документ трябва да е на отделен файл.
(2) Чуждите документи трябва да са удостоверени (заверени) от Министерството
на външните работи на издаващата държава, след което легализирани от българските
дипломатически и консулски представителства в тази държава или акредитирани за
нея. Когато няма легализация от българското представителство в издаващата държава,
такава легализация трябва да направи дипломатическото представителство на
издаващата държава, акредитирано за България.
(3) Документите, произхождащи от държави-страни по Хагската конвенция и
снабдени с "апостил", няма да се легализират от българското дипломатическо или
консулско представителство в съответната държава или акредитирани за нея. Те ще се
признават от българските органи, когато върху тях или в приложение към тях има
поставен в оригинална форма "апостил". В случай че документите не притежават или
не могат да бъдат снабдени с "апостил", за да произведат действие на територията на
България, те трябва да бъдат удостоверени (легализирани) съгласно общоприетата
досегашна процедура - да са заверени от Министерството на външните работи на
издаващата държава, след което - легализирани от българското дипломатическо или
консулско представителство в тази държава или акредитирани за нея.
(4) Преводите на документите се заверяват от нотариус.
Чл. 25. (1) Срокове за подаване на документи за подготвителен курс,
включително и за процедурата по признаване на висше образование придобито в чужда
държава:
1. За ОКС Бакалавър – до 25.06 на предходната учебна година и от 01 до 20.09 на
годината на кандидатстване.
2. За ОКС Магистър до 25.06 на предходната учебна година и от 01 до 03.09 на
годината на кандидатстване /при подаване на документите от 01 до 03 септември се
заплаща такса и половина за извършване на бърза услуга за проверка на документите./
3. За ОНС Доктор – до 25.06 на предходната учебна година и от 01 до 30.09 на
годината на кандидатстване.
(2) Решение за одобрение на кандидатстудентските документи се взима от НМА
до 25 септември в годината на кандидатстване.
Чл. 26. Чужденците се записват в подготвителен курс след подаване на
документите, заплащане на таксата и заповед на ректора на НМА.
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Чл. 27. Записаните в подготвителен курс чужденци имат право на студентски
общежития, при наличие на свободни места.
Чл. 28. (1) Езиковата и специализираната подготовка се осъществява чрез
изучаване на задължителни учебни дисциплини, разпределени в две групи при
минимален хорариум, както следва:
- български език - 960 учебни часа (аудиторна и изванаудиторна заетост) – за
всички специалности;
- специализирани учебни дисциплини – 350 учебни часа (аудиторна и
извънаудиторна заетост).
(2) Провеждане на подготвителния курс:
1. Подготвителният курс за кандидати за ОКС Бакалавър и ОКС Магистър се
провежда в рамките на учебната година, за която се кандидатства.
2. Подготвителният курс за кандидати в ОНС Доктор се провежда от 01.02
/летният семестър/ на съответната учебна година до 31.01 на следващата година.
Чл. 29. (1) Обучението по български език завършва с писмен и устен изпит,
който се полага пред комисия, назначена със заповед на ректора.
(2) Специализираната подготовка завършва с изпити по всички учебни
дисциплини, предвидени в учебния план, които се полагат пред комисия.
(3) Чужденците, граждани на държави извън Европейския съюз, приети за
обучение в подготвителен курс за езикова и специализирана подготовка в НМА полагат
изпити по български език и по специализираните учебни дисциплини, включени в
учебния план, след приключване на курса на обучение, които са и приемни изпити. За
допускане до участие в изпитите по специални предмети за обучаващите са в
подготвителен курс за ОКС Бакалавър, и ОКС Магистър успешно положени изпити по
български език /писмен и устен/ са с минимална оценка Добър 4,00 на всеки един от тях
/в сила от учебната 2021/2022 г./.Успешно положен специализиран изпит е с минимална
оценка Добър 4,00.
(4) Чуждестранен гражданин, който не е положил успешно изпитите по
български език или някой от специализираните изпити, при заявено писмено желание,
може да бъде записан за втора учебната година в подготвителен курс. След две
последователни учебни години в подготвителен курс, неположилите успешно един или
повече изпити за завършване на подготвителен курс, прекратяват обучението си в НМА
поради липса на необходимото ниво за обучение в НМА и невъзможност да бъдат
записани за редовни студенти – първи курс или магистри, съгласно Наредбата за
6

държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република
България.
(5) В балообразуването не се включват оценките от писмения и устния изпит по
български език. Балът се формира както следва:
За Теоретико-композиторски и диригентски факултет:
а) за специалностите „Теория на музиката“, „Музикознание“, Дирижиране“
(„Хорово дирижиране“, „Оперно-симфонично дирижиране“, „Дирижиране духов
оркестър“), „Композиция“ – от сбора на удвоената оценка по солфеж и теория на
музикалните елементи и оценката по пиано; кандидатите, получили общ бал, по-нисък
от 12, не участват в класирането.
б) за специалността „Педагогика на обучението по музика“ – от сбора на
удвоената

оценка по солфеж и теория на музикалните елементи и оценката по

инструмент или пеене; кандидатите, получили общ бал, по-нисък от 12, не участват в
класирането.
в) за специалността „Звукорежисура, звуков и медиен дизайн“ – от сбора на
оценките от трите етапа на изпита; кандидатите, получили общ бал, по-нисък от 12, не
участват

в

класирането

за

прием

в

ОКС

„бакалавър“.

За

специалностите

„Звукорежисура, звуков и медиен дизайн“, „Звукорежисура и звуков дизайн за игри“
и „Медийна композиция и електроакустична музика“ за ОКС „магистър“ след
„бакалавър“ – от сбора на оценките от двата изпита от специализираната подготовка,
получили общ бал, по-нисък от 8, не участват в класирането, минималната оценка на
всеки от специализираните изпити е добър (4.00), при получена на изпита по
специалността оценка, по-ниска от добър (4.00), лицата не се допускат до участие в
следващия конкурсен изпит, при оценка по-ниска от добър (4.00) на втория
специализиран изпит, кандидатите не се допускат до участие в класирането.
2. За Инструментален факултет: от

утроената оценка от изпита по

специалността, кандидатите, получили общ бал, по-нисък от 12, не участват в
класирането. Балът на кандидат-студентите, получили оценка “не” на изпита по теория
на музикалните елементи, се намалява с една единица.
3. За Вокален факултет:
а) За специалността ”Класическо пеене” – от сбора на удвоената оценка от
изпита по Класическо пеене и оценката по актьорско майсторство; кандидатите,
получили общ бал, по-нисък от 12, не участват в класирането. Балът на кандидат-
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студентите, получили оценка “не” на изпита по солфеж и теория на музикалните
елементи се намалява с една единица.
б)

За

специалността

удвоената оценка

“Музикално-сценична режисура” – от

от Музикално-сценична режисура

и

оценката

от

сбора

на

изпита по

Актьорско майсторство; кандидатите, получили общ бал, по-нисък от 12, не участват в
класирането. Балът на кандидат-студентите, получили оценка “не” на изпита по солфеж
и теория на музикалните елементи се намалява с една единица.
в) За специалността “Поп и джаз инструментално изкуство” за кандидатите,
които се явяват на конкурсен изпит с изпълнение на музикални инструменти – от
утроената оценка по специалността; кандидатите, получили бал, по - нисък от 12,
не участват в класирането. Балът на кандидат-студентите, получили оценка “не” на
изпита по солфеж и теория на музикалните елементи се намалява с една единица.
г) За специалността „Поп и джаз пеене” – от сбора на удвоената оценка от
изпита по Поп и джаз пеене и оценката по Актьорско майсторство; кандидатите,
получили общ бал, по-нисък от 12, не участват в класирането. Балът на кандидатстудентите, получили оценка “не” на изпита по солфеж и теория на музикалните
елементи се намалява с една единица.
д) За специалността “Балетно изкуство – Балетна педагогика” – от сбора на
оценките от изпитите по теория и практика; кандидатите, получили общ бал, по-нисък
от 8, не участват в класирането.
(6) Чуждестранен гражданин, който не е положил успешно или не се е явил на
изпита

по български език не се допуска до явяване на изпит по специален/ни

предмет/и. Чуждестранен гражданин, който не е положил успешно или не се е явил на
изпит по специален предмет, не се допуска до изпит по солфеж и теория на
музикалните елементи или по пиано, друг инструмент или пеене за ТКДФ.
(7) На лицата, успешно завършили езиковата и специализираната подготовка, се
издава свидетелство от НМА.
ІV. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 29а. Кандидатите за ОНС Доктор подават документи в Учебен отдел на
НМА, съгласно изискванията на чл. 13 а от Правилника за прилагане на Закона за
развитие на научния състав в Република България, и чл. 24 и 25 от настоящите
Правила.
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(1) Завършването на обучението в Подготвителен курс за езикова и
специализирана подготовка и приема за обучение в ОНС Доктор се извършва с
полагане на изпити по български език и специални предмети, съгласно утвърден учебен
план. До изпити по специалните предмети се допускат кандидатите, които за получили
минимална оценка Много добър 4,50 на всеки един от изпитите /писмен и устен/ по
български език.
(2) За редовно обучение в ОНС Доктор се зачисляват кандидатите, положили
успешно изпитите по специален предмет с минимална оценка Много добър 4,50 на
всеки етап и класирани по успех.
Чл. 30. Записването в подготвителен или кандидатстудентски курс не гарантира
прием в НМА.
Чл. 31. Таксите за подготвителните и кандидатстудентските курсове по отделни
дисциплини за българи се определят от Академичния съвет на НМА.
Чл. 32. Таксата за подготвителен курс – чужденци се гласува от Академичния
съвет на НМА; утвърждава се от Министерския съвет.
Чл. 33. (1) Преподавателите, които водят занятия (индивидуални или групови) в
подготвителни или кандидатстудентски курсове, попълват проведените часове в
дневници и в ЕСУ.
(2) Часовете по ал. 1 се заплащат отделно на преподавателите.
(3) Ако преподавателят, който преподава по дадена дисциплина в подготвителен
или кандидатстудентски курс и има недостиг на часове според длъжностния си
норматив, то проведените от него часове попълват норматива и не се заплащат отделно.

Правилата са изготвени във връзка с въвеждането на Електронна система за
управление в НМА, утвърдени от Академичния съвет на 19.12.2013 г.
Правилата са актуализирани и утвърдени от Академичния съвет на 23.03.2017 г.
Правилата са актуализирани и утвърдени от Академичния съвет на 21.06.2018 г.
Правилата са актуализирани и утвърдени от Академичния съвет на 20.06.2019 г.
Правилата са актуализирани и утвърдени от Академичния съвет на 08.07.2021 г.
Правилата са актуализирани и утвърдени от Академичния съвет на 07.10.2021 г.
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