ПРАВИЛНИК
ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА СТАТУТА НА АСОЦИИРАНИЯ ЛИЦЕЙ НАЦИОНАЛНА
ГИМНАЗИЯ ЗА ДРЕВНИ ЕЗИЦИ И КУЛТУРИ ”КОНСТАНТИН КИРИЛ
ФИЛОСОФ” КЪМ СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
1. Настоящият правилник е изготвен въз основа на приетия от Академическия съвет
статут за учебно-методическата дейност на Софийския университет „Св. Климент
Охридски” и Националния лицей за древни езици и култури на 17 юли 2013 г. с протокол
№ 10.
2. В началото на всяка учебна година между Софийския университет и Лицея се сключват
договори за провеждане на педагогическата практика със студентите.
3. Инспекторите, отговорни за лицейната степен във всеки факултет, администрират
дейностите, посочени в т. 3 от Статута, и провеждането на вътрешните писмени зрелостни
изпити и защитите на дипломните работи.
4. Представителите на съответните факултети участват в комисиите по конкурсите за
назначаване на нови учители в лицея, както и в подбора на базовите учители в него.
5. Поне веднъж годишно Директорът на лицея и инспекторът по лицейната степен на
съответния факултет провеждат заседание за отчитане на съвместната работа и обсъждане
на проблемите на учебния процес.
6. При провеждане на писмените зрелостни изпити и защитата на дипломните тези от
абитуриентите, деканите от съответната специалност назначават комисия от
преподаватели, които провеждат изпита и защитите, съставят протокол и определят
оценките.
7. Оценката от защитата на дипломната работа или от вътрешен писмен зрелостен изпит в
съответния профил пред комисия от Университета на кандидат-студентите, завършили
НГДЕК с успех от дипломата за средно образование не по-малко от много добър 5.00 се
признава за резултат от кандидат-студентски изпит при следните условия:
7.1. Получената оценка Отличен 6.00 на защита на дипломна работа по история се
признава като оценка от писмения конкурсен изпит за следните специалности:
история, археология, етнология, политология, педагогика, педагогика на
девиантното поведение, право, международни отношения и балканистика.
7.2. Получената оценка Отличен 6.00 на защита на дипломна работа по български
език и литература се признава като оценка от писмения конкурсен изпит за
следните специалности: българска филология, балканистика, психология,
социология, културология, НУП, ПУП, ПДИН, ПДНСЗ, ПЗЗ, логопедия, социална
педагогика, СРР, журналистика, обществена комуникация и право.
7.3. Оценка Отличен 6.00 на защита на дипломна работа по философия се признава
като оценка от писмения конкурсен изпит за специалност философия.
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8. Профилираното обучение (ЗИП) по класически езици завършва с полагането на
вътрешен писмен зрелостен изпит по латински или старогръцки език, оценката от който се
вписва в зрелостното свидетелство. Оценката се признава за оценка от писмен конкурсен
изпит за прием в следните специалности на СУ „Св. Климент Охридски”:
Филологически: класическа филология, новогръцка филология, унгарска филология,
румънска филология, португалска филология, арменистика и кавказология, славянска
филология.
Нефилологически: философия, психология, социология, политология, културология,
библиотечно-информационни дейности, социални дейности, педагогика на масовата и
художествена комуникация, педагогика. Оценката се признава за устен конкурсен изпит
за прием в специалност теология.
8.1. Право да се явяват на изпита по т. 8. имат всички ученици от 12. клас в
съответната година, които имат желание да кандидатстват в посочените в т. 8.
специалности на СУ „Св. Климент Охридски”.
8.2. Дипломните работи в профилираното обучение по класически езици са
факултативни. Успешната им защита с успех Отличен 5.50 – Отличен 6.00 се
равнява на 8 кредита по учебните дисциплини Латински език и Старогръцки език
съответно през първата година на обучение в специалността Класическа филология
(4 кредита за първия и 4 кредита за втория семестър). Научното ръководство на
дипломните тези се осъществява от изявени учители от лицея или от преподаватели
на СУ „Св. Климент Охридски”. Защитава се пред вътрешна комисия на НГДЕК по
критерии, изготвени от Катедрата по класическа филология на СУ „Св. Климент
Охридски” и Методическото обединение по класически езици на НГДЕК.
9. За специалностите, за които се изисква полагане на два конкурсни изпита, оценката от
защитата на дипломната работа или от вътрешен писмен зрелостен изпит в съответния
профил важи само за съответния изпит, при което е задължително полагането на втория
конкурсен изпит, за да може кандидат-студентът да бъде класиран в желаната
специалност.
10. За специалностите НУП, ПУП, ПДИН, ПДНСЗ, ПЗЗ, логопедия и СРР кандидатите
преди подаване на документите полагат изпит за говорни възможности.
11. Балът за класиране на кандидатите се образува като сума от оценки, посочени в
справочника за прием на студенти за съответната учебна година.
12. Класирането се извършва по низходящ ред на бала и по реда на посочените от
кандидата желани специалности.
13. Контролът по приложението на Правилника се осъществява от заместник-ректора по
учебната дейност на Университета.
Правилникът е приет с решение на Академическия съвет от 17 юли 2013 г., Протокол №
10.
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