Приложение №1 към зап. № РД-02-816/03.08.2018 г.

ГРАФИК

за провеждане на допълнителен прием за попълване на незаетите места
за обучение на курсанти в НВУ „Васил Левски” за учебната 2018/2019 г.
Преглед, изпит, тест

Дата
20.08.2018 г.
до 07.09.2018 г.

Подаване на заявление, състезателен картон и комплект документии в отдел „Учебно-научна
дейност” на НВУ „Васил Левски”, гр. Велико Търново.

08.00 - 17.00
10.09. и
11.09.2018 г.

Медицински преглед във ВМА, гр. София.

09.00 - 13.00
12.09.2018 г.
14.00 - 17.00
12.09.2018 г.

Психологично тестиране с кандидат-курсантите
Изпит за проверка на физическата годност

09.00 - 13.00
13.09.2018 г.

Общообразователен тест - 4 (четири) астрономически часа

14.00 - 17.00
13.09.2018 г.

Психологично интервю

09.00 - 11.00
14.09.2018 г.

Тест по чужд език - 2 (два) астрономически часа

14.00 - 17.00
14.09.2018 г.

Психологично интервю

17.09.2018 г.до
18.09.2018 г.

Въвеждане на резултатите от изпитите, тестовете и прегледите в информационната система
"Поддържане качеството на обучение", подсистема "Прием на обучаеми".

До 17.00 часа
на 18.09.2018 г.

Обявяване на класирането за курсанти

09.00 на
20.09.2018 г.

Заседание на приемната комисия и записване на кандидат-курсантите

Указания:
1. Положителните резултати на кандидатите явили се на първия конкурс (февруари – юни 2017 г.) и издържали
общообразователния тест и изпита за физическа годност, получили на медицинския преглед „годен за обучение във ВВУ” и
психологична годност, както и явилите се на писмения тест по английски, френски или немски език се признават при
кандидатстването.
2. За медицинските прегледи кандидата трябва да се яви не по-късно от 07.30 ч. във ВМА гр. София, да не е закусвал, да е
отпочинал и да носи следните документи:
- Писмо-направление от НВУ „Васил Левски” ;
- Лична карта;
- Документ от областния Център за психично здраве (психодиспансер).
3. Явяване на кандидатите в района на Университета (КПП – юг) и отвеждане до залите за полагане на конкурсните
изпити(тестове) – от 08.00 до 08.30 часа за всеки изпит(тест). След 08.30. часа кандидатите за конкурсните изпити не се
допускат в района на Университета;
4. Разпределение на кандидатите по зали – от 08.30 до 08.35 часа;
5. Проверка документите на кандидатите, теглене на изпитните варианти и раздаване на изпитните материали – от 08.35 до
09.00 часа;
6. Приемане на допълващи комплекта документи – от 10.09.2018 г. до 17.09.2018 г. в отдел „Учебна и научна дейност” на НВУ
„Васил Левски”, гр. Велико Търново.
7. Явяването на кандидатите пред приемната комисия на 20.09.2018 г. е задължително.

