АКАДЕМИЯ ЗА МУЗИКАЛНО, ТАНЦОВО И ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
„ПРОФ.АСЕН ДИАМАНДИЕВ“-ПЛОВДИВ

ЗАПОВЕД
№ РД-16-594
гр. Пловдив 28.09.2021г.
На основание чл.4 ал.1,5, и 6 от ПМС 90/26.05.2000 год. за условията и реда за
предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от
държавните висши училища и научни организации и Решение на Студентски съвет .
Р А З П О Р Е Ж Д А М:
1. Да се отпуснат общо 110 бр. стипендии за ЗИМЕН СЕМЕСТЪР на учебната
2021/2022 год. ( от 1 Октомври 2021г. до 28 Февруари 2021 г. - 5 месеца ), включително
и за тези студентите, приети за обучение в годината на придобиване на средно
образование в държавни висши училища по реда на чл. 9, ал. 3, т. 6, буква "а" от
Закона за висшето образование по специалности от професионални направления
"Педагогика на обучението по музика"- 1-ви и 2-ри курс и "Педагогика на
обучението по изобразително изкуство"- 1-ви и 2-ри курс .
Документите

за

стипендии

се

подават

в

периода

от

04.10.2021год. до 15.10.2021 год. включително само по електронна поща на
e-mail : nedka.halcheva@artacademyplovdiv.com
На 20.10.2021 год. да се поставят списъци на класиралите се студенти.
Корекции по обявените данни да се приемат до 22.10.2021год. включително.
Окончателно класиране на 25.10.2021 год.
2. Условията за получаване на стипендии са:
2.1. Стипендии се отпускат на учащите се редовна форма на обучение, с
изключение на студентите приети по реда на чл.21 ал.2 и ал.3 от Закона за висшето
образование ( платено обучение в образователно- квалификационна степен ,, магистър”
и ,,бакалавър” ), по следните критерии:
- среден успех от предходните два семестъра не по-нисък от 4.50
2. 2. Класирането се извършва:
По низходящ ред на средния успех от предходните два семестъра на обучение,
до изчерпване на определения брой стипендии.
Всички студенти с равен минимален успех се класират за стипендии.
2.3. Студенти с невзети изпити нямат право да подават документи за
стипендия

2.4. За студентите обучавали се по програма “Еразъм” се взема успеха от
семестъра на обучение в съответната страна и последния семестър на обучение в
АМТИИ „Проф.Асен Диамандиев”-Пловдив.
3. Кандидатите за стипендия подават:
- Заявление-декларация - попълнено от студента (по образец);
- Уверение за успеха - попълнено от студента (по образец) .
Горепосочените документи се изтеглят от сайта на Академията, раздел
Студенти, Стипендии. Документите се попълват от студента и се изпращат на

е-mail: nedka.halcheva@artacademyplovdiv.com
Документи подадени с невярно или непълно съдържание не се разглеждат
от Комисията.
Подаденото уверение за успех се проверява и подписва от „Учебен отдел“ по
служебен ред.
4. Стипендиите на несемейните студенти без двама родители, на студентите с
трайни увреждания, на студентите с двама родители с трайни увреждания или студент
само с един родител, който е с трайни увреждания, на студентите, които до
пълнолетието си са отглеждани в домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени
от родителска грижа и на студентките-майки с дете до 6-годишна възраст се отпускат
от началото на първата година на обучение или от началото на месеца, през който е
възникнало основанието за получаването им, и се изплащат за 12 месеца за всеки месец
поотделно. Право на стипендия имат и студентите бащи с дете до 6-годишна възраст,
когато майката не е студентка, починала е или упражняването на родителските права е
предоставена на бащата студент. Не се изиска условието за успех. Размерът на
стипендията е 90.00 лв.
5. Нямат право на стипендии студентите когато:
- прекъсват или повтарят учебната година или семестър, с изключение на
повтарящите поради болест.
- студентки- майки, повтарящи поради бременност, раждане и отглеждане на
дете.
- повтарящи след прекъсване със заверени семестри и положени изпити поради
промяна в учебните планове и програми.
6. Подалите документи с невярно съдържание се лишават от стипендия до края
на обучението и дължат връщане на получените суми за стипендия, отпусната въз
основа на документите с невярно съдържание.
За неупоменати единични случаи важат разпоредбите на ПМС 90/26.05.2000 год.
и становището на Комисията за разглеждане на стипендиите към Студентския съвет.

/заличено съгласно ЗЗЛД/

РЕКТОР: .......................................................
( проф.д-р Тони Шекерджиева-Новак )

