НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ!

Във връзка със заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г. на министъра на
здравеопазването с цел ограничаване на опасността от разпространение на COVID-19
(коронавирус), информираме следното:
Предварителният изпит за ОКС „бакалавър“ на 25.03.2020 г. няма да се
проведе. Ще бъде определена нова дата.
Приемането на заявления продължава! Заявленията за конкурсните изпити и за
кандидатстване по документи се подават в електронизираната система за онлайн
регистрация.

Новите кандидат-студенти, които нямат регистрация във Военна академия
„Георги Стойков Раковски“, могат да се регистрират, след като кликнат върху
връзката:
https://rndc.bg/studenti/ и попълнят необходимата информация в празните
полета:
1.
2.
3.
4.

Три имена
Телефон
Имейл
В полето „Вашето запитване“ изписвате за какво кандидатствате:
- ОКС „бакалавър“ или „магистър“;
- специалност;
- форма (редовна, задочна или дистанционна);
- вид обучение (държавна поръчка или срещу заплащане).
Моля, пишете на кирилица!

В полето "Заявление за кандидатстване до 3 MB" се прикачва съответното заявление, к
можете да си изтеглите от сайта.
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Попълвате го, като срещу специалността, която сте избрали на първо място (в
празното поле), вписвате цифра 1 и така според предпочитанията Ви срещу
следващите специалности 2, 3 и т.н.
Ако имате възможност да сканирате заявлението, попълвате и се подписвате найотдолу. Сканирате и прикачвате. Ако нямате възможност за сканиране, когато
дойдете да се запишете на място слагате подписа си.

Прикачи "Копие на диплома до 3 MB". Тук прикачвате сканирана диплома от Ваш
последно образование.
- За кандидатите за ОКС „бакалавър“ - диплома за средно образование;
- За кандидатите за ОКС „магистър“ - диплома за „бакалавър“ или
„магистър“;
- За кандидат-студенти с увреждания, в случай че желаят да бъдат
освободени от кандидат-студентска такса, е необходимо да отбележат това в полето и
да се удостовери чрез оригинален документ от ТЕЛК, който следва да бъде представен
при записването на студента.
Оригиналът се представя за сверка и се връща обратно на кандидат-студента.
Данни от ТЕЛК са необходими единствено с цел удостоверяване и освобождаване от
кандидат-студентска такса и не се предоставят на трети лица.
След попълването
финализира с ИЗПРАТИ.
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• За потвърждаване на Вашата регистрация, до няколко дни ще получите
обратен имейл от нас с регистрационен номер на Вашето заявление. В случай, че не
сте получили обратен мейл за потвърждение проверете в Spam папката на пощата си.

• Личните данни в платформата за online регистрация за ТОП се събират с
цел допускане до и явяване на кандидатстудентски изпит, участие в класиране и
записване в качеството на студент при желание на студента и успешно положен
изпит. В случай на положителен резултат от изпита и записване на лицето за обучение
във Военна академия „Георги Стойков Раковски“, .
• Личните данни се обработват и съхраняват в съответствие с Регламент (ЕС)
2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г.
Забележка: В случай че вече сте се регистрирали и сте платили за конкурсния
изпит, но желаете да се откажете, трябва да се обърнете към служител в отдел
„Учебна дейност“ на тел.: 02 92 26574 или 02 92 26572.

