
а степен „магистър“ 
могат да кандидатстват лица, отговарящи на следните условия: 

1. Да имат завършено висше образование.  
1.1. Лицата, завършили висше образование, субсидирано от държавата, и 

придобили образователно-квалификационна степен „магистър”, могат да 
кандидатстват за следващо висше образование, само за обучение срещу 
заплащане. 

1.2. Лица, притежаващи образователно-квалификационна степен 
„професионален бакалавър“ имат право да кандидатстват за обучение само в 
магистърски програми в същото професионално направление. 

1.3. Лица, придобили висшето си образование в чужди ВУ, могат да 
кандидатстват за обучение в магистърската степен, след като са преминали 
процедура по признаване на образованието от Тракийския университет. 
Кандидати, непреминали процедурата не се допускат до участие в конкурса. 
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1.4. За специалността „Управление на здравните грижи” за образователно-
квалификационна степен „магистър”  могат да кандидатстват лица, завършили: 

- Специалност „Медицинска сестра”, „Акушерка” или „Лекарски асистент“ с ОКС 
„бакалавър”;  

- Специалност от професионално направление „Здравни грижи” с ОКС 
„професионален бакалавър по ...”  и една от специалностите „Социални дейности”, 
„Социална педагогика”, „Социален мениджмънт” или „Здравен мениджмънт” с ОКС 
„бакалавър”. 

1.5. За специалността „Здравен мениджмънт” за образователно-
квалификационна степен „магистър”  могат да кандидатстват лица, завършили 
висше образование в ОКС „Бакалавър“ или ОКС „Магистър“ в област на Висше 
образование 7. Здравеопазване и спорт, или 3. Социални, стопански и правни 
науки. 

Чл. 11. (1) За обучение в магистърските програми могат да кандидатстват 
чужденци, завършили висше образование. 

(2) Чужденци могат да кандидатстват за обучение в магистърска степен при 
условията и по реда за приемане на български граждани, ако: 

1. Са граждани на държави - членки на Европейския съюз и на Европейското 
икономическо пространство; 

2. Имат статут на постоянно пребиваващи на територията на Република 
България; 

3. Имат статут на бежанци; 
4. 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; 

5. Чужденци, на които е предоставен хуманитарен статут. 
(3) Статутът на кандидатстващите по чл.  11 (2) се удостоверява с документ за 

самоличност. 
Чл. 12. Чужденци, граждани на трети държави, временно пребиваващи в 

Република България, не могат да кандидатстват по реда на тези правила.  
Чл. 13. Кандидатите подават документи за кандидатстване в конкурса за 

магистърските програми в Учебния отдел на Ректората. 
 


