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АЛУМНИ КЛУБ НА ЗАВЪРШИЛИТЕ 

ЮФ ПРИ УНСС 
 

 

ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА 

СТУДЕНТИ НА ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ НА УНСС, УЧАСТВАЛИ 

В МЕЖДУНАРОДНИ ИЛИ НАЦИОНАЛНИ СЪСТЕЗАНИЯ ПО 

ПРАВО ПРЕЗ АКАДЕМИЧНАТА 2019/2020 г. 
 

КАНДИДАТСТВАНЕ 

1. Могат да участват всички отбори, съставени от студенти на Юридически 

факултет на УНСС, взели участие в международни и национални състезания по право през 

академичната 2019/2020 г. 

2. Заявление за участие свободен текст, подписано от участниците в отбора се 

подава на alumniclub.pravo.unss@gmail.com в срок 10.10.2020 г. 

3. Приложими документи: 

- Уверение за студентски статут на участниците в отборите (за всеки студент по 

отделно), издадено от УНСС; 

- Документ, удостоверяващ участието в международно или национално състезание; 

- Други документи, удостоверяващи лични или отборни отличия от международно 

или национално състезание. 

 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

 

МЕЖДУНАРОДНО СЪСТЕЗАНИЕ НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ 

Критерий Точки Критерий Точки 

Участие 15 т. Участие 10 т. 

Участие в състезание с общ брой 

участващи отбори над 50 

5 т. Участие в състезание с общ 

брой участващи отбори над 15 

5 т. 

Участие в състезание, което има 

повече от 15 издания 

10 т. Участие в състезание, което има 

повече от 10 издания 

10 т. 

Класиране на участвалия отбор на 

3-то място 

10 т. Класиране на участвалия отбор 

на 3-то място 

5 т. 

Класиране на участвалия отбор на 

2-ро място 

15 т. Класиране на участвалия отбор 

на 2-ро място 

10 т. 

Класиране на участвалия отбор на 

1-во място 

20 т. Класиране на участватия отбор 

на 1-во място 

15 т. 

Отборни награди 

 

3 т. Отборни награди 

 

3 т. 

Индивидуални награди 2 т. Индивидуални награди 2 т. 
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ОЦЕНЯВАНЕ 

1. Комисия съставена от представители на „Алумни клуб на завършилите ЮФ на 

УНСС“ и външни експерти ще разгледа подадените документи и ще обяви класирания на 

първо място до 10.11.2020 г. 

2. Оценяването ще се извърши на база на точкуване по посочените критерии за 

оценяване. 

3. За класиран на първо място ще бъде избран отборът събрал най-много точки. 

 

НАГРАДА 

1. Алумни клубът ще награди отбора, класиран на първо място. 

2. Наградата е в размер на 1000 лв. (хиляда лева). 

3. За целите на награждаването „Алумни клуб на завършилите ЮФ при УНСС“ ще 

сключи писмен договор за дарение със студентите, участници в отбора класиран на първо 

място. 

4. Удостоеният отбор ще бъде публично отличен по време на Ежегодния бал на 

Алумни клуба към ЮФ при УНСС през ноември 2020 г. 
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