Информационна система на висшето образование: Регистър на завършилите студенти
(модул AdminRHE)
Файл А: Подаване на данни за завършилите студенти
Спецификация на файла с входящите данни (към 1 юни 2013 година)
Версии:
1 юни 2011 г.

Основна версия за подаване на данни за завършилите студенти в текстов файл

29 август 2011 г.

1. В Масив 2 - "Данни за завършилите студенти" е добавено ново поле - "Година на издаване на стикера"
2. Премахнато е изискването за обозначаване края на файла с CTRL + Z (CHR (26)). Файлът трябва да завършва без
специален маркер.

20 март 2012 г.

Допълнени допустими стойности в полета „Факултетен номер“, „Професионална квалификация“, „Наименование на
завършената специалност“ и „Наименование на втора или друга равностойна специалност“

1 юни 2013 г.

Допълнителни разрешени символи в полето „Допълнителна информация за личен идентификационен номер на чужденец“
Допълнени полета за въвеждане номер и дата на протокол за завършена втора или друга равностойна специалност,
вписана в същата диплома.
Допълнителни полета за въвеждане на данни при издаване на дубликат на диплома, в случаите, в които оригиналната
диплома е с холограмен стикер

Спецификация на файла:
№

Поле

Тип

Размер
(брой
знаци)

Съдържание, допустими символи

Масив 1 - Данни за висшето училище
Наименование на масива
1

Код на висшето училище

[RHE_UniversityDetails]
Numeric,
задължително

=7

7-цифрен идентификационен номер на висшето училище, определен от МОМН

1

Масив 2 - Данни за завършилите студенти. Вписват се лични данни за студента, данни за завършената специалност и данни за завършването на
обучението.
Наименование на масива

[RHE_Students]

1

Идентификационен номер на
студента:
ЕГН, ЛНЧ или ИДН

Numeric,
задължително

2

Флаг на идентификационния
номер

Numeric,
задължително

=1

3

Допълнителна информация за
личен идентификационен
номер на чужденец

Character, не е
задължително

<=250

4

Собствено име

5

Презиме

6

Фамилия

7

Пол

Character,
задължително
Character, не е
задължително
Character,
задължително
Boolean,
задължително

Max 10

<=50
<=50
<=50
0/1

 ЕГН: за български граждани: 10 - цифрен номер (според стандарта на ГРАО); за
тези записи в поле 2 се записва стойност = 0, а в поле 3 не се попълва нищо;
 ЛНЧ: за чужди граждани с временно или постоянно местоживеене в България: 10 цифрен номер (според стандарта за ЛНЧ); за тези записи в поле 2 се записва
стойност = 1, ако в поле 3 бъде попълнен личен идентификационен номер, той ще
бъде отпечатан върху стикера;
 ИДН:
o за граждани на страни от ЕС и ЕИП, за чужди граждани без ЛНЧ, за
граждани на други страни извън ЕС и ЕИП се въвежда служебен 10 цифрен генериран номер (от 1 до 7 цифра - код на висшето училище; 8, 9 и
10 – та цифра – пореден номер на студента във ВУ);
o за тези записи в поле 2 се записва стойност = 2, а в поле 3 се вписва
задължително идентификационния номер от страната, чиито граждани са, и
който ще бъде отпечатан върху стикера
Полето съдържа 8, 9, 10 или 11 цифри, не може да е Null, не може да е 0
0 – ЕГН; 1 – ЛНЧ; 2 - ИДН.
Стойността на полето не може да е Null
 за идентификационен номер с флаг 0 (поле 2) – празен стринг
 за идентификационен номер с флаг 1 или 2 (поле 2) – вписва се
идентификационният номер на студента от страната, чийто гражданин е
Данните от това поле се отпечатват върху стикера в случаите, в които са попълнени
(заменят данните от поле 1)
Допускат се букви на кирилица и латиница, гръцки букви, цифри, интервали, тире,
подчертаване, наклонени черти и в двете посоки, точка, запетайка, две точки, точка и
запетайка, апостроф.
Полето може да е празно (в този случай върху стикера се отпечатва информацията
от поле 1).
Допускат се букви на кирилица, интервал, тире, апостроф.
Полето не може да е празно
Допускат се букви на кирилица, интервал, тире, апостроф.
В случаите, в които студентът е с две имена, това поле се оставя празно.
Допускат се букви на кирилица, интервал, тире, апостроф.
Полето не може да е празно.
0 – мъж; 1 – жена
Полето не може да е празно.

2

8

Дата на раждане

Date/Time,
задължително

9

Месторождение

Numeric,
задължително

10

Гражданство

Numeric,
задължително

11

Код на завършената
специалност

Numeric,
задължително

12

Наименование на
завършената специалност

Character,
задължително

13
14

Образователноквалификационна степен (на
завършената специалност)
Професионално направление
(на завършената специалност)

Numeric,
задължително

Съдържа валидна дата между 01.01.1900 и днешната дата
Форматът на датата е DD/MM/YYYY
Полето не може да е празно.
Стойност, съответстваща на EKATTE ID от таблица tEKATTE (за населени места
извън България към стойността на полето Country ID от таблица Code Country се
<=6
добавя числото 100000)
Полето не може да е празно, не може да е Null, не може да е 0
Стойност, съответстваща на Country ID от таблица Code Country
За студенти от страни на ЕС и ЕИП се вписва кода на държавата, чиито граждани са.
<=3
За студентите с двойно гражданство се вписва това гражданство, според което
студентът е приет във ВУ и което ще бъде вписано в дипломата.
Полето не може да е празно, не може да е Null, не може да е 0
Стойност, съответстваща на кода на специалността от таблицата Code Speciality и
която се ползва в Регистъра на действащите и прекъснали студенти.
8, 9, 10 или За студенти, които завършват специалности от предишни години, които не са
11 цифри посочени в Регистъра на действащите и прекъснали студенти, е необходимо да се
генерира съответен код в сайта на ИС на образованието – раздел АдминУни.
Полето не може да е празно, не може да е Null, не може да е 0
Вписва се името на завършената специалност.
Допускат се букви на кирилица, интервали, тире, точка, запетайка, две точки, точка и
<=250
запетайка, отваряща и затваряща скоба, кавички, римски цифри.
Полето не може да е празно.
Стойност, съответстваща на SpecialityType ID от таблица Code SpecialtiyType.
=1
Полето не може да е празно, не може да е Null, не може да е 0

Numeric,
задължително

=3

15

Код на завършената
специалност по НСИ

Numeric,
задължително

=6

16

Продължителност на
обучението

Numeric,
задължително

=1

17

Форма на обучение

Numeric,
задължително

<=2

18

Факултетен номер

Character,
задължително

<=50

Стойност, съответстваща на ProfGroup ID от таблица Code ProfGroup.
Полето не може да е празно, не може да е Null, не може да е 0
Код на специалността по класификацията на НСИ – стойност. Кодът се получава от
информационната система на НАЦИД.
Полето не може да е празно, не може да е Null, не може да е 0
Стойност, съответстваща на EdDuration ID от таблица Code EdDuration
(Моля, ползвайте номенклатурите от Регистъра на действащите и прекъснали
студенти от 2011 год.)
Полето не може да е празно, не може да е Null, не може да е 0
Стойност, съответстваща на EdForm ID от таблица Code EdForm.
Полето не може да е празно, не може да е Null, не може да е 0
Допускат се букви на кирилица и латиница, цифри, интервали, тире, подчертаване,
наклонени черти и в двете посоки, точка, запетайка, две точки, точка и запетайка,
апостроф, римски цифри.
Данните от това поле се отпечатват върху стикера.
Полето не може да е празно.

3

19

Код на втора или друга
равностойна специалност

Numeric, не е
задължително

20

Наименование на втора или
друга равностойна
специалност

Character, не е
задължително

21

Професионална квалификация

Character,
задължително

22

Протокол №

Character,
задължително

23

Дата на протокола за
придобита ОКС

Date/Time,
задължително

24

Флаг за обработка на данни

Numeric,
задължително

25

Година за издаване на стикера

Numeric,
задължително

Стойност, съответстваща на кода на специалността от таблицата Code speciality и
която се ползва в Регистъра на действащите и прекъснали студенти.
8, 9, 10 или
Полето се попълва само в случаите, в които завършена втора или друга равностойна
11 цифри
специалност, вписана в същата диплома.
Полето може да е празно или 0.
Вписва се името на завършена втора или друга равностойна специалност, вписана в
същата диплома.
<=250
Допускат се букви на кирилица, интервали, тире, точка, запетайка, две точки, точка и
запетайка, отваряща и затваряща скоба, кавички, римски цифри.
Полето може да е празно.
Вписва се придобитата професионална квалификация, по начина, по който е вписана
в дипломата.
<=250
Допускат се букви на кирилица, точка, запетайка, интервал, тире, две точки, точка и
запетайка, отваряща и затваряща скоба, кавички, дясна наклонена черта.
Полето не може да е празно.
Вписва се номерът на протокола за придобита ОКС.
Допускат се букви на кирилица и латиница, цифри, интервали, тире, подчертаване,
<=30
наклонени черти и в двете посоки, точка, запетайка, две точки, точка и запетайка,
апостроф.
Полето не може да е празно.
Съдържа валидна дата между 01.01.2005 и днешната дата
Форматът на датата е DD/ MM/YYYY
Полето не може да е празно.
Служебна информация за обработка на данните.
Въвежда се стойност [12] за студентите, чиито данни се очаква да съответстват на
данните от Регистъра на действащите и прекъснали студенти.
Въвежда се стойност [16] за студентите, чиито данни се очаква да не съответстват
на данните от Регистъра на действащите и прекъснали студенти. В този случай, след
=2
подаване на данните в системата, е необходимо през уеб-интерфейс да бъдат
Стойност дадени допълнителни пояснения за изпълнението на учебните задължения на
12 или 16 студента и/или да бъдат прикачени допълнителни документи.
В случаите, в които съответствието с Регистъра на действащите и прекъснали
студенти не е ясно, студентите се въвеждат със стойност [12]. В този случай ще бъде
извършена проверка и при установено несъответствие, през уеб-интерфейс ще бъде
предоставена възможност за допълнителни пояснения за изпълнението на учебните
задължения на студента и/или прикачане на допълнителни документи.
Вписва се годината на издаване на стикера.
4 цифри
Допускат се 4 цифри, които съставят валидна стойност на година след 2009.
Полето не може да е празно.
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26

Номер на протокол за
завършена втора или друга
равностойна специалност,
вписана в същата диплома

Character,
незадължително

27

Дата на протокола за
завършена втора или друга
равностойна специалност,
вписана в същата диплома

Date/Time,
незадължително

28

Документът е дубликат

29

Идентификационен номер на
оригиналния документ

30

Регистрационен номер на
оригиналния документ

31

Дата на издаване на
оригиналния документ

<=30

Boolean,
задължително

0/1

Character,
задължително за
случаите, в които
в поле 28 е
посочена
стойност 1

<=30

Character,
задължително за
случаите, в които
в поле 28 е
посочена
стойност 1
Date/Time,
задължително за
случаите, в които
в поле 28 е
посочена
стойност 1

<=30

Вписва се номерът на протокола за втора или друга равностойна специалност,
вписана в същата диплома.
Допускат се букви на кирилица и латиница, цифри, интервали, тире, подчертаване,
наклонени черти и в двете посоки, точка, запетайка, две точки, точка и запетайка,
апостроф.
Полето може да е празно.
Вписва се датата на протокола за втора или друга равностойна специалност,
вписана в същата диплома.
Съдържа валидна дата между 01.01.2005 и днешната дата
Форматът на датата е DD/ MM/YYYY
Полето може да е празно.
0 – оригинален документ; 1 – документът е дубликат
Полето не може да е празно.
Стойност, съответстваща на уникалния машинно поставен идентификационен номер
на издадения оригинален документ – серия и/или номер (в съответствие с чл.1 ал. 2
от Наредбата за държавните изисквания към съдържанието на основните документи,
издавани от висшите училища)
Допускат се цифри, букви на кирилица и латиница, интервал, тире, подчертаване,
наклонени черти и в двете посоки, точка, запетайка, две точки, точка и запетайка,
апостроф.
Полето може да е празно.
Стойност, съответстваща на регистрационния номер на оригиналния документ.
Допускат се цифри, букви на кирилица и латиница, интервал, тире, подчертаване,
наклонени черти и в двете посоки, точка, запетайка, две точки, точка и запетайка,
апостроф.
Полето може да е празно.
Вписва се датата на издаване на оригиналния документ.
Съдържа валидна дата между 01.01.2005 и днешната дата
Форматът на датата е DD/MM/YYYY
Полето не може да е празно.

Форматиране на файла:


Наименованието на всеки масив започва с left/opening bracket (CHR (91)) и завършва с right/closing bracket (CHR (93))



Полетата се отделят едно от друго с вертикална черта / pipe symbol (|), (CHR(124))



В случаите, в които данните в полетата се отнасят към съществуващи номенклатури, се ползват номенклатурите от Регистъра на действащите и
прекъснали студенти.
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Съществуващите ограничения за въвеждане на символи в текстовите полета са описани във формата на данните.



В числовите полета не е допустимо въвеждане на дробни числа.



Датите се въвеждат във формат DD/MM/YYYY



Ако в поле, в което е допустимо да не се подават стойности, не се подават данни, това поле се подава задължително като празно. В този случай могат
да се въведат нулеви стойности ([0] за числови полета или празен текстов стринг за текстови полета), или само да се отделят от съседните полета с
вертикална черта / pipe symbol (|), (CHR (124))



Всеки запис завършва с CR и LF (CHR (13) + CHR (10)).



Името на файла се определя от всяко висше училище, като е желателно то да съдържа информация за вида на данните (представка RHE), кода на ВУ
и дата на генериране на файла, и да бъде с разширение .txt. (напр. <RHE_2291999_20110601.txt>)
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