Допълнителна информация за класираните на I-во класиране за общежитие:
За класираните в бл.3 на ул.“Брегалница“ - първата цифра от номера на стаята, в която сте
класирани показват етажа.
За класираните в бл.35 на ул.“Петър Райчев“ - първите две цифри от номера на стаята, в която
сте класирани показват етажа.
От графика за настаняване на всеки блок, по номера на стаята ще видите на коя дата е Вашето
настаняване.
Класираните студенти трябва да изтеглят (и отпечатат на принтер) от профила си в
webstudent.mu-varva.bg или в ws.mu-varna.bg от меню “ЗАЯВЛЕНИЯ” – „Подадени
заявления“ – „Заявления за общежитие“ следните 2 документа:
1. Заявление - декларация за общежитие и 2. Договор за ползване на студентско общежитие.
Двата документа се представят при настаняването в студентското общежитие, заедно с три
снимки – паспортен формат.
За новоприети студенти, достъпа с потребителско име и парола / които студентът е получил
при записване/ до webstudent.mu-varna.bg(ws.mu-varna.bg) ще е възможен от 25.08.2017г.

ГРАФИК
* за настаняване на студенти в студентско общежитие блок 3
11.09.2017 г.

етаж 1 и етаж 2

12.09.2017 г.

етаж 3 и етаж 4

13.09.2017 г.

етаж 5 и етаж 6

14.09.2017 г.

етаж 7 и етаж 8

15.09.2017 г.

етаж 9

Студентите, класирани в стаите с № 111, 212, 221, 303, 309, 314, 410, 411, 412, 502, 607,
613, 707, 719, 808 ще се настаняват след 13.09.2017 г.

* за настаняване на студенти в студентско общежитие блок 35
04.09.2017 г.

етажи 16 и 15

05.09.2017 г.

етажи 14 и 13

07.09.2017 г.

етажи 12 и 11

08.09.2017 г.

етажи 10 и 9

11.09.2017 г.

етажи 8 и 7

12.09.2017 г.

етажи 6 и 5

13.09.2017 г.

етажи 4 и 3

14.09.2017 г.

етаж 2

Студентите, класирани в стаите с № 206, 306, 404, 407, 409, 508, 509, 702, 811, 1003,
1108, 1302, 1502, 1511, 1602, ще се настаняват след 13.09.2017 г.
Забележка: Желателно е графика да се спазва, без да се извършва размяна на дати.При
крайна необходимост и по уважителни причини – дата за настаняване 14.09.2017 г.
Допълнителна информация за II-ро класиране за общежитие:
За второ класиране за общежитие, студентите от първи курс могат да подадат електронно
заявление на адрес: webstudent.mu-varna.bg , от меню“ заявления за общежитие за новоприети
студенти“, с ЕГН в срок от 14.08. до 24.08.2017 г. или с потребителско име и парола / които
студентът е получил при записване/ в срок от 25.08. до 17.09.2017 г.
За второ класиране за общежитие, студентите от останалите курсове могат да подадат
електронно заявление на адрес: webstudent.mu-varna.bg , от меню“ заявления за общежитие “,
с потребителско име и парола в срок от 14.08. до 17.09.2017 г.
Ако сте подали документи за общежитие, но не сте класирани , не трябва да подавате
документи за второ и следващи класирания, а да чакате класиранията, които ще бъдат
направени служебно.

