НАЦИОНАЛНА МУЗИКАЛНА АКАДЕМИЯ
“ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ”
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РЕКТОР:
(Проф. д-р С. ДИМИТРОВ)

ПРАВИЛА
за прием на студенти в НМА за придобиване на
ОКС „магистър” след ОКС „бакалавър” или
„магистър“
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І. Общи положения.
Чл. 1. Приемането на студенти в Национална музикална академия „Проф.
Панчо Владигеров” за обучение в образователно-квалификационна степен
„магистър”

след

придобита

образователно-квалификационна

степен

„бакалавър” или „магистър“ се основава на Закона за висшето образование,
Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите
училища на Република България и условията на настоящите Правила.
Чл. 2. (1) Приемането на български граждани и граждани на държави членки на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство за
студенти в НМА за придобиване на образователно-квалификационна степен
"магистър" след завършена образователно-квалификационна степен "бакалавър"
или "магистър" се извършва:
1. в рамките на утвърдения брой студенти по реда на чл. 9, ал. 3, т. 6 от
Закона за висшето образование /по държавна поръчка/
или
2. в изпълнение на разпоредбите на чл. 21, ал. 3 от ЗВО /платено
обучение/.
(2) Чужденците - граждани на държави извън Европейския съюз могат да
кандидатстват в НМА:
1. в изпълнение на междуправителствени спогодби за образователен,
научен и културен обмен;
2. съгласно актове на Министерския съвет;
3. при условията на чл. 95, ал. 8 на Закона за висшето образование – срещу
заплащане на такси, които не могат да бъдат по-малки от диференцираните
нормативи за издръжка на обучението и се утвърждават с Решение на
Министерския съвет.
Чл. 3. (1) Чужденци могат да кандидатстват за обучение и при условията и
по реда за приемане на българските граждани в НМА, ако:
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1. имат статут на постоянно пребиваващи на територията на Република
България;
2. имат статут на бежанци;
3. са от българска народност, удостоверена по реда на Постановление №
103 на Министерския съвет от 1993 г. за осъществяване на образователна
дейност сред българите в чужбина.
(2) Кандидат-студентите по ал. 1 т. 3. подават документи за
кандидатстване в Министерството на образованието и науката; в НМА се
приемат в рамките на ежегодно утвърждавания от Министерския съвет брой
студенти.
Чл. 4. (1) В НМА за обучение в ОКС „магистър“ след „бакалавър“ могат
да кандидатстват български граждани и чужденци, които притежават диплома за
завършено висше образование.
(2) Ако дипломата по ал. 1 е издадена от чуждестранно висше училище, е
необходимо кандидатът да е преминал успешно процедурата по признаване на
висше образование, придобито в чужда държава.
(3) За процедурата по признаване документи се подават в НМА до 25 юни
в годината на кандидатстване, след този срок – от 1 до 03 септември при
заплащане на такса и половина за извършване на бърза услуга за проверка на
документите от НАЦИД; или до 10 януари за кандидатстване за обучение от
втория семестър на съответната учебна година.
Чл. 5. (1) Обучението в магистърските специалности е в редовна форма по
държавна поръчка или срещу заплащане. За обучение по държавна поръчка
могат да кандидатстват само лица /български граждани и граждани на ЕС/, които
не са се обучавали за придобиване на степен „магистър” по държавна поръчка и
притежават диплома за степен „бакалавър”.
(2) При обучение в две магистърски специалности втората е на платено
обучение, съгласно чл. 91, ал. 7, т. 2 от ЗВО.
Чл. 6. (1) Обучението за придобиване на образователно-квалификационна
степен „магистър” след висше образование е със срок една или две учебни
години.
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(2) Едногодишната магистратура е по държавна поръчка или срещу
заплащане при обучение по същата специалност от дипломата за степен
„бакалавър”. (Изключенията са изброени по-долу в настоящите правила.)
(3) Двугодишната магистратура е по специалност, която е различна от
специалността от дипломата за „бакалавър”, както и по специалности, по които
има утвърден само двугодишен учебен план.
(4) Кандидатите се приемат след успешно издържан приемен изпит и
класирани по бал.
(5) Местата по държавна поръчка се заемат приоритетно от кандидатите за
едногодишна магистратура. При наличие на свободни места по държавна
поръчка, след юнския прием, се допуска първата година на обучението в
двугодишната магистратура да е по държавна поръчка, а втората срещу
заплащане на такса за платено обучение.
Чл. 7. (1) Обучението в степен "магистър" осигурява задълбочена
фундаментална подготовка в редовна форма на обучение. Дипломираните в ОКС
„магистър“ могат да продължат образованието си за придобиване на
образователната и научна степен „доктор“.
(2) В НМА се провежда обучение за придобиване на образователноквалификационна степен „магистър“ след придобита степен „бакалавър“ или
„магистър” в следните магистърски специалности:
1. В Теоретико-композиторски и диригентски факултет:
Звукорежисура, звуков и медиен дизайн – една или две учебни години;
Звукорежисура и звуков дизайн за игри – една или две учебни години;
Педагогика на обучението по музика – една или две учебни години; в
двугодишните

магистърски

програми

по

Музикознание,

Композиция

и

Дирижиране (хорово, оперно-симфонично, духов оркестър), Мениджмънт на
музикалните

индустрии,

Музикотерапия,

Медийна

композиция

и

електроакустична музика.
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2. В Инструментален факултет:
Инструментално изкуство – вид инструмент, Камерна музика, Клавирен
съпровод, Инструментална педагогика – Пиано - една или две учебни години и в
двугодишните магистърски програми Орган и Чембало.
3. Във Вокален факултет:
Класическо пеене, Камерно пеене, Музикално-сценична режисура,
Оперета и мюзикъл, Вокална педагогика, Балетна педагогика, Поп и джаз пеене,
Поп и джаз инструментално изкуство - една или две учебни години, в
двугодишната магистърска програма Балетна режисура.
ІІ. Прием за обучение по държавна поръчка.
Чл. 8. (1) НМА ежегодно публикува кандидатмагистърски справочник за
прием в образователно-квалификационна степен „магистър” след придобита
степен „бакалавър”. В него се включват:
1. програмите за приемните изпити;
2. документите и сроковете за кандидатстване и провеждане на
изпитните сесии;
3. документите и сроковете за записване.
(2) Кандидатмагистърският справочник се публикува най-малко три
месеца преди първата изпитна сесия за прием.
Чл. 9. (1) Приемът по държавна поръчка се провежда за всяка учебна
година в рамките на юнската държавна изпитна сесия.
(2) При наличие на незаети места след провеждането на изпитите по ал. 1,
се допуска организирането и провеждането на допълнителен прием; местата по
държавна поръчка се запълват най-късно в началото на зимния семестър.
Чл. 10. Допускане до приемни изпити, провеждане и балообразуване:
(1) До участие в приемните изпити се допускат дипломирани бакалаври,
които са български граждани или граждани на страни-членки на Европейския
съюз и Европейското икономическо пространство и до този момент не са се
обучавали по държавна поръчка за придобиване на ОКС „магистър“.
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(2) Завършилите специалност Инструментално изкуство – вид инструмент
с ОКС „бакалавър“ имат право да кандидатстват за ОКС „магистър“ и в спец.
Камерна музика /инструмент/ с едногодишен срок на обучение.
(3) Завършилите специалност Инструментално изкуство – пиано с ОКС
„бакалавър“ имат право да кандидатстват за обучение в ОКС „магистър“ и по
специалностите Инструментална педагогика – Пиано и Клавирен съпровод с
едногодишен срок на обучение.
(4) Завършилите специалност Класическо пеене с ОКС „бакалавър“ имат
право да кандидатстват за обучение в ОКС „магистър“ и по спец. Камерно пеене,
Оперета и мюзикъл и Вокална педагогика с едногодишен срок на обучение.
(5) Изпитните програми за прием в ОКС „магистър“ са програмите за
държавните изпити за ОКС „бакалавър” в НМА.
(6) Дипломиращите се в НМА през същата учебна година кандидатстват
за ОКС „магистър” със среден успех от държавните изпити и успеха от
дипломата за степен „бакалавър”.
(7) На датите, обявени за държавни изпити за ОКС „бакалавър”, се
провеждат и приемните изпити за външни кандидати и за дипломирани в НМА
през предишни учебни години. Изпитите се провеждат пред изпитни комисии,
назначени със заповед на ректора.
(8) Завършилите НМА в предишни години и външните кандидати
участват в класирането с оценката от приемния изпит и успеха от дипломата.
Успехът от дипломата се формира като средноаритметична оценка от средния
успех по предметите, включени в учебния план, и от средния успех от оценките
от държавните изпити или от защитата на дипломната работа.
(9) Класирането на кандидатите става по низходящ ред по бал, който се
образува от сбора на оценката от държания/приемния изпит и успеха от
дипломата.
(10)

При наличие на свободни места след допълнителния прием, с

решение на ръководството на НМА, се обявява трети етап за прием. Условията
за участие се публикуват на интернет страницата на НМА.
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(11) В класирането участват получилите минимална оценка Мн. добър
4,50 на всеки от държавните/приемните изпити.
Чл. 11. Новоприетите студенти се записват в указаните в справочника
срокове, незаписаните в срок губят права и местата им се заемат от резервите,
посочени в класирането.
Чл. 12. (1) Записването на приетите студенти става със заповед на ректора.
(2) Студенти, които са приети за обучение в ОКС „магистър” по държавна
поръчка и са укрили информация за предходно обучение по държавна поръчка за
придобиване на ОКС „магистър“, се отстраняват от НМА.
(3) На отстранените студенти не се възстановява платената семестриална
такса.
III. Прием за обучение срещу заплащане.
Чл.13. (1) В НМА за платено обучение, по всички посочени в
кандидатмагистърския справочник специалности, могат да кандидатстват
български и чуждестранни граждани, които притежават диплома за висше
образование и успех от дипломата най-малко „Добър“.
(2) Завършилите висше образование, които ползват правата на магистри
по § 6 от Преходни и Заключителни разпоредби на Закона за висшето
образование, могат да кандидатстват само за платена форма на обучение.
Чл. 14.

(1) Броят на приеманите на платено обучение студенти се

съобразява с капацитета на НМА.
(2) Кандидатите се явяват на приемен изпит по утвърдена програма, която
се публикува в кандидатмагистърския справочник.
Чл. 15. Кандидатствалите за държавна поръчка, но останали извън
класирането, могат да се запишат на платено обучение.
Чл. 16. На кандидатите, които нямат достатъчна музикална подготовка, се
предлага да преминат подготвителен курс в рамките на един или два семестъра,
който е извън учебния план и резултатите от обучението в него не влизат в
дипломата за висше образование.

7

Чл. 17. Кандидатите за платено обучение за придобиване на ОКС
„магистър“ имат право да кандидатстват и от летния семестър на съответната
учебна година, ако бъде сформирана група.
Чл. 18. Оценките от приемните изпити важат само за съответната учебна
година; приетите студенти, които не се запишат в определените срокове, не
придобиват студентски права.
IV. Документи за кандидатстване.
Чл. 19. (1) Кандидатите за обучение за придобиване на ОКС „магистър“
подават следните документи, в сроковете, посочени в справочника:
1. Заявление-декларация, в което се посочва специалност и успех от
дипломата за „бакалавър“, желаната специалност, както и основание за прием –
по държавна поръчка или на платено обучени. Кандидатите могат да посочат и
двете основания за прием. Декларира се, че кандидатът не се е обучавал по
държавна поръчка за придобиване на ОКС „магистър“, ако желае да се обучава
на държавна поръчка.
2.

Диплома

за

завършена

образователно-квалификационна

степен

„бакалавър” и копие от нея, оригиналът се връща след сверка.
3. Приложение към дипломата или академична справка - оригинал и
копие.
4. Уверение, издадено от съответния Деканат за завършена ОКС
„бакалавър“. Отнася се за кандидатите, на които към момента на кандидатстване
не са им издадени някои от документите по т.2 и т.3. В него се нанася
задължително успехът от дипломата за „бакалавър“ и предстоящото издаване на
диплома /за дипломираните в НМА/. За кандидатите, които са граждани на
държави извън ЕС, както и за дипломираните в друго висше училище, на които
все още не е издадена диплома за висше образование, е задължително да
представят академична справка, в която да е вписан успехът от дипломата и
предстоящото издаване на дипломата.
5. Документ за платена такса за кандидатстване.
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(2) Кандидатите – българи и чужденци, които притежават диплома за
висше образование, издадена от чуждестранно висше училище, се допускат до
приемни изпити след като преминат успешно процедурата на НМА за
признаване на придобито висше образование в чужбина, съгласно Правилника
на НМА за признаване на висше образование и завършени периоди на обучение
в чуждестранни висши училища.
(3) За чужденците се изисква да владеят български език:
1. Владеенето на български език се удостоверява с документ, издаден от
висше училище на Република България.
2. Чрез успешно полагане на писмен и устен изпит по български език пред
комисия, назначена със заповед на ректора на НМА.
3. Кандидатите преминават обучение за една

учебна година в

подготвителен курс за езикова и специализирана подготовка в НМА, който
завършва с полагане на изпити по всички изучавани дисциплини, вкл. писмен и
устен изпит по български език.
Чл. 20. Кандидат-студентите са длъжни сами да се информират за
документите за кандидатстване и записване, за сроковете и отделните
класирания.
V. Документи за записване.
Чл. 21. (1)

Новоприетите студенти представят при записването си

следните документи:
1. копие от дипломата за образователно-квалификационна степен
"бакалавър" за приетите по държавна поръчка, за приетите на платено обучение
– дипломата за ОКС „бакалавър“ и/или за „магистър“;
2. копие от диплома за завършено средно образование;
3. документ за платена семестриална такса;
4. документи за записване на нови студенти (по утвърден образец):
- студентска книжка;
- студентска лична карта;
- именник;
- четири снимки паспортен формат;
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5. документи, които се получават от съответната факултетна канцелария:
- декларация за запознаване с правилата за вътрешния ред в НМА;
- молба за разпределение по специален предмет;
- кредитен лист;
(2) Документите трябва да бъдат попълнени четливо и където е
необходимо да бъдат залепени снимки.
Правилата са актуализирани и утвърдени от Академичния съвет на НМА на
15.12.2016 г.
Правилата са актуализирани и утвърдени от Академичния съвет на НМА на
21.06.2018 г.
Правилата са актуализирани и утвърдени от Академичния съвет на НМА на
06.07.2018 г.
Правилата са актуализирани и утвърдени от Академичния съвет на НМА на
13.12.2018 г.
Правилата са актуализирани и утвърдени от Академичния съвет на НМА на
08.07.2020 г.
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