ПЪТНА КАРТА
ЗА НОВОПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ
ИМЕТО НА ФАКУЛТЕТА Е
„ФАКУЛТЕТ ПО НАЧАЛНА И ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА“
4 СТЪПКИ ЗА ПО-БЪРЗО ЗАПИСВАНЕ
1. Закупуване на студентска книжка и именник от книжарницата на ФНПП – ет. 1
2. Попълване на документите съгласно образците и залепване на снимки – ет. 1
- Студентска книжка - попълва се и се залепва снимка /факултетен № се дава при записването/
- Именник - попълва се и се залепва снимка /фак. № се дава при записването/
- Студентска лична карта - попълва се и се залепва снимка /фак. № се дава при записването/, само по желание
- Уверение - попълва се в двоен екземпляр за всяка отделна институция - БДЖ, общежитие, наследствена
пенсия, месторабота, работа на родителите
- Декларация за здравно осигуряване - получава се на ет. 1 от отговорниците по попълване на документите,
попълва се САМО от студенти до 26 години редовно обучение
- Формуляр за общежитие - получава се на ет.1 от отговорниците по попълване на документите, попълва се
САМО от студенти редовно обучение
- Прилага се диплома - ОРИГИНАЛ за завършено средно образование
3. Заплащане на семестриалната такса - етаж 2, каса - 221 /по стълбите вдясно/ със студентска книжка.
Заплатилите по банков път минават ЗАДЪЛЖИТЕЛНО в касата с бордерото за печат в студентската книжка

4. Записване на новоприетите студенти – по специалности, както следва:
Инспектор Ася Йорданова – ет. 3, каб. 314:
- Социална педагогика
- Предучилищна педагогика и чужд език
- Педагогика на масовата и художествената комуникация
- Специална педагогика – редовно обучение
Инспектор Албена Димитрова – ет. 3, каб. 314:
- Предучилищна и начална училищна педагогика
- Начална училищна педагогика и чужд език
- Логопедия
Инспектор Весела Манолова – ет. 3, зала 318:
- Изобразително изкуство
- Музика
- Физическо възпитание и спорт
- Специална педагогика – задочно обучение

ЗА ПОТВЪРЖДАВАНЕ УЧАСТИЕ В КЛАСИРАНЕТО
1. Попълване на декларация – ет. 1
2. Потвърждаване с дипломата оригинал и попълнената декларация – ет. 3, каб. 314 или 318, по посочените
специалности

