УСЛОВИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА ПКС
1. Придобита Трета професионално-квалификационна степен;
2. Удостоверение за участие в обучения за повишаване на квалификацията в организации по чл.
43 и 50 с обща продължителност не по-малко от 32 академични часа;
3. Писмена разработка с успех не по-нисък от много добър 4,50, свързана с анализ на резултатите
от приложена диагностична процедура след придобиването на трета професионалноквалификационна степен.
ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ВТОРА ПКС
1. Заявление за кандидатстване с декларация (Приложение 1)
2. Диплома за завършено висше образование (копие).
3. Документ за присъдена или придобита професионална квалификация „учител" с изключение на
случаите, в които такава професионална квалификация не се изисква за заемането на
съответната длъжност на педагогически специалист.
4. Документ(и), удостоверяващ(и) присъдени или признати квалификационни кредити, изискуеми
за дадената ПКС (копие).
5. Документ за придобита Трета професионално-квалификационна степен.
6. Препис-извлечение от трудова, служебна или осигурителна книжка, удостоверяващо
изискуемия стаж. (Приложение 2)
7. Снимка на кандидата в паспортен формат за свидетелството за придобита ПКС.
8. Документ за платена такса за прием и обработка на документи и за изпитна процедура за
съответната ПКС и за изработване на свидетелството за ПКС
При подготовка на документите, изтеглете образците на бланките и ги попълнете:
Приложение 1 и Приложение 2 за кандидатстване за придобиване на ПКС.
ТАКСА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА ПКС

435 лева

Таксата се заплаща еднократно в пълен размер (435 лева) до 31 юли по сметка на БСУ:
IBAN BG50BUIN78551080025816,
BIC BUINBGSF, ТБ АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ АД, Бургас.
В основанието за превода се посочват: трите имена на кандидата; основание: такса за 2 ПКС.
СРОКОВЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ
Документите се подават от 1 юни до 31 юли след платена такса:
1. В БСУ, кабинет 19, от 9.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 16.30 ч., понеделник – петък
2. По пощата или по куриер на адрес:
гр. Бургас, 8001,
ул. „Сан Стефано“ №62,
Бургаски свободен университет, стая 19,
технически сътрудник УО - Ваня Абаджиева,
тел. 056 900 449.
* Не се изпращат оригинали на дипломи или други документи.
*Кандидатът изпраща копия на оригиналните документи, удостоверяващ с подписа си, че копието
е „Вярно с оригинала!“.
Всеки кандидат носи отговорност за достоверността на попълнените от него данни.
При откриване на нередности, документите ще бъдат върнати за сметка на кандидата.

ИЗПИТНА ПРОЦЕДУРА
Изпитната процедура се провежда в периода от 15 септември до 15 ноември.
Датата за изпит се оповестява на страницата на Департамента не по-късно от 31 август.
Кандидатите за Втора ПКС защитават пред комисия писмена разработка*, фокусирана върху
специфична научно-приложна диагностична процедура свързана с анализ на резултати.
За присъждане на Втора ПКС е необходим успех не по-нисък от много добър 4,50 на защитата на
разработката, свързана с диагностична процедура.
*Кандидатите за II ПКС ще бъдат консултирани относно структурата и съдържанието на
писмената разработка.

