НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ

ЗАПОВЕД
№ 189-О
София, 23.07.2021 година

На основание чл. 68, ал. 1 от Закона за висшето образование; Правилника за приемане на
студенти в НХА, и във връзка с попълване на незаети държавни бройки по Заповед на
Ректора на НХА – № 183 – O / 19.07.2021 г.,
НАРЕЖДАМ:
Да бъдат записани за студенти в I курс за учебната 2021/2022 година, по специалности в НХА
за о.к.с. „БАКАЛАВЪР” на професионалното направление 8.2. „Изобразително изкуство”,
чието обучение се финансира от държавата, както следва:

ФАКУЛТЕТ ЗА ИЗЯЩНИ ИЗКУСТВА

1.
2.

СПЕЦИАЛНОСТ „ГРАФИКА“
Таня Огнянова Борисова – вх. № 163009– бал: 9,60 на мястото освободено от
Александра Стефанова Попова – вх. № 163009 – бал 10,40 записана във ФПИ.
Жанет Тодорова Попова – вх. № 163005– бал: 6,80 на мястото освободено от
Велислава Детелинова Димитрова – вх. № 163011 – бал 10,30 записана във ФПИ.

Новоприетите студенти да се запишат по факултети по обявения ред на 26,27 юли от 10,00 12,00 ч / 14,00 - 16,00 ч. и до 12,00 ч. на 28 юли 2021 г., спазвайки обявения ред за записване
на студенти в НХА.
Незаписалите се студенти без уважителни причини в определените срокове губят
придобития студентски статут и
НАРЕЖДАМ:
С цел попълване на незаетите бройки на основание чл. 3, ал. 3 от Правилника за прием на
студенти в НХА ОКС „Бакалавър“ – учебна 2021/2022 година, на 29 и 30 юли от 9,00 до 13,00 ч.
в Учебно-методичния отдел да се приемат заявления (по образец) за участие в допълнителния
изпит, в специалностите:
1. „Изкуствознание“ - 4 места за прием
2. „Резба“ – 1 място за прием
3. “Керамика “ – 2 места за прием
4. “Текстил – изкуство и дизайн „ – 1 място

Изпитът ще се проведе на 31 юли 2021 година. Право да се явят на този изпит имат всички
желаещи кандидати, участвали в кандидатстудентските изпити, като им се зачита оценката от
изпита по рисуване, положен същата година в друга специалност. При подаване на
заявлението се заплаща държавната такса за участие за един изпит – 38 (тридесет и осем)
лева.
Заповед на приетите да бъде публикувана на 3 август 2021 година, а записването ще се
осъществи на 4, 5 и 6 август 2021 г. във ФПИ и ФИИ по обявения ред.
Настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица, за сведение и
изпълнение.

РЕКТОР НА НХА: /П/
/проф. Георги Янков /

Изготвил : /П/
Н-к учебно-методичен отдел:
/Свилена Челебийска - Матеева/

