РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗПИТИ НА
UNIVERSITY OF LONDON
ОКТОМВРИ/ НОЕМВРИ 2019
БРИТАНСКИ СЪВЕТ В БЪЛГАРИЯ (ИЗПИТЕН ЦЕНТЪР NO 106)
Как да се регистрирам?
1. Регистрирайте се онлайн във Вашия University of London Student Portal: https://my.london.ac.uk/
2. Изпратете регистрационния си формуляр до имейл contact@britishcouncil.bg или го донесете в Центъра
за клиенти на Британски съвет.
3. Платете местната изпитна такса:
Брой изпити за един кандидат*:
Цена за един изпит в лева:
1 до 2
190 за изпит
3 и повече
133 за изпит
2 в областта на правните науки- 50 минути всеки
190 за изпит
3 и повече в областта на правните науки 50 минути
133 за изпит
всеки
* Два или повече изпита от областта на правните науки с времетраене от 50 минути се считат за
един, само, ако се провеждат последователно в един и същ изпитен ден.
Плащането можете да направите по банков път до Ситибанк, IBAN: BG77 CITI 9250 1051 0015 01 или в
Центъра за клиенти.
4. Вземете Вашия валидационен код от Британски съвет. Кодът Ви е необходим, за да завършите онлайн
регистрацията си към Университета.

Кога да се регистрирам?
Крайните срокове на Университета за регистрация за изпитите през октомври/ноември 2019 можете
да проверите тук. Регистрацията в Британски съвет трябва да направите преди тези срокове.

Къде и кога да се явя на изпит?
Ще получите Admission Notice от Лондонския университет преди началото на изпитната сесия, както и
имейл от Британски съвет с информация за началния час и мястото на провеждането на изпитите, до две
седмици преди първата Ви изпитна дата.

Възстановяване на изпитна такса
Възстановяването на заплатена такса е възможно единствено при отсъствие от изпит поради медицински
причини. Ако заради заболяване не можете да се явите на някой от изпитите си, моля да ни уведомите за
това при първа възможност по имейл. След това трябва да донесете или изпратите по пощата оригинален
болничен лист/ медицинска бележка, който да:
 уточнява медицинските причини, поради които не можете да се явите;
 да има дата на издаване и изходящ номер от клиниката, ясен печат и подпис на лекаря.
Медицинският документ трябва да бъде придружен и от молба/заявление в свободен формат. И двата
документа трябва да ни бъдат представени в рамките на до 5 календарни дни след датата на изпита.
Ние ще удържим такса за отказ в размер на 90лв, която да покрие вече направените административни и
куриерски разходи.
Повече информация за изпитите на Лондонския университет можете да откриете тук:
http://www.londoninternational.ac.uk/exams
www.britishcouncil.bg

