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ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА УНИВЕРСИТЕТА
Бургаският свободен университет (БСУ) в гр. Бургас е създаден с решение на Великото народно
събрание от 18.09.1991 г. и е един от първите частни университети в страната. БСУ е модерен,
иновативен и ориентиран към студентите и тяхната професионална реализация университет със
значими академични постижения и утвърден международен статус:
 БСУ е член на Европейската асоциация на университетите (ЕUA).
 Има договори за сътрудничество с 36 университета и организации в Европа, Америка, Азия и
Африка
 Работи по 24 договора с университети в Европа за обмен на студенти и преподаватели по
програма „Еразъм+”.
 Участва в Европейската система за натрупване и трансфер на образователни кредити (ЕCTS).
 Работи по съвместни международни проекти с повече от 100 университета и организации.
 БСУ е партньор на ЮНЕСКО по програмата UNITWIN/UNESCO Chairs и e институция домакин на
Катедра на ЮНЕСКО по правата на човека и култура на мира.
Мисията на БСУ е да бъде гъвкава, предприемчива и социално отговорна институция, която подготвя
специалисти с висша квалификация и качества за бърза професионална реализация и развитие в
динамична и глобализираща се среда.
Академичен профил
 Правни, социални и стопански науки
 Хуманитарни науки
 Технически и компютърни науки
1

Акредитации и сертификати
Бургаският свободен университет е сертифициран по стандартите за качество на Международната
организация по стандартизация (ISO) и притежава Международен сертификат за качество ISO
9001:2008. Университетът е акредитиран от Националната агенция за оценяване и акредитация
(НАОА). Акредитирани са също всички професионални направления, по които се обучават студенти и
докторанти.
Организационна структура
Основните звена, в които се извършват обучението на студентите и докторантите и
научноизследователската дейност в БСУ, са: Център по юридически науки, Център по икономически
и управленски науки, Център по информатика и технически науки, Център по хуманитарни науки.
Спомагателните звена в структурата на БСУ са: Катедра на ЮНЕСКО „Правата на човека и култура на
мира”, Офис за технологичен трансфер, Лаборатория за психологически и социални изследвания,
Лаборатория за психологична подкрепа и развитие, Правна клиника, CISCO Академия, Академия за
таланти по програмиране, Школа по роботика, Център за чуждоезиково обучение, Център за
дистанционно обучение, Студентски център за кариера и развитие, Университетска библиотека
Органи за управление
Органите за управление на БСУ са Настоятелството, Президентът на БСУ, Академичният съвет и
Ректорът. Стратегическото и финансовото управление на БСУ се осъществяват от Настоятелството и
Президента на БСУ. Академичното ръководство се извършва от Академичния съвет и Ректора на БСУ.
Дейността на Ректора се подпомага от Ректорски съвет и заместник-ректори. В състава на
Академичния съвет функционира Научният съвет на БСУ.

РЪКОВОДСТВО НА БСУ
Президент на БСУ
Проф. д-р Петко Чобанов
Тел. +359 56 900 500
Кабинет 310
chobanov@bfu.bg
Ректор на БСУ
Проф. д.п.н. Галя Христозова
Тел. +359 56 900 507
Кабинет 308
hristozova@bfu.bg
Зам.- ректор по учебната дейност и акредитацията
Проф. д-р Евелина Динева
Тел. +359 56 900 506
Кабинет 306
dineva@bfu.bg
Зам.- ректор по научноизследователската дейност и международното
сътрудничество
Проф. д-р Милен Балтов
Тел. +359 56 900 565
Кабинет 309
mbaltov@bfu.bg
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Официални празници и ваканции
 6 септември - Ден на съединението на България;
 22 септември - Ден на независимостта;
 1 ноември - Ден на народните будители;
 8 декември - Ден на българската студентска младеж;
 Коледа;
 3 март - Ден на освобождението на България;
 Великден;
 1 май – Ден на труда;
 6 май - Ден на храбростта и българската армия (Гергьовден);
 24 май - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост.

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИЕМ
Прием на български граждани:
Българските граждани се приемат за студенти в БСУ в съответствие със Закона за висше образование,
Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република
България и Правилника за прием на студенти в БСУ.
В БСУ могат да кандидатстват завършили средно образование, даващо им право на достъп до висше
образование. Приемът се осъществява чрез конкурсен изпит или чрез оценки от държавни зрелостни
изпити. Приемните изпити са съобразени с изискванията за входящо ниво на различните
специалности.
В магистърски програми могат да кандидатстват завършили образователно-квалификационна степен
„Бакалавър”. Приемът се осъществява съгласно изискванията за достъп на програмата.
Класирането и записването на кандидат-студентите става съгласно сроковете и условията на
Правилника за прием на студенти в БСУ.
Студентите се обучават в редовна и задочна форма на обучение по специалности за придобиване на
висше образование в образователно-квалификационните степени „Бакалавър”, „Магистър” и
„Доктор”.

Обучението в БСУ е платено, като размерът на студентските такси и срокът за внасянето им се
определят от Президента на БСУ. Студентската такса се внася два пъти годишно, за всеки семестър
поотделно. Първата семестриална такса се заплаща при записването. Заплащането става в БСУ или по
банкова сметка на БСУ: IBAN BG50BUIN78551080025816, BIC BUINBGSF, „Алианц Банк България” АД.

За контакти:
Ваня Абаджиева
Офис “Прием на студенти”
+359 56 900 449
БСУ, стая 19
priem@bfu.bg
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Прием на чуждестранни граждани:
Чуждестранни граждани могат да кандидатстват по условията и реда, определени в Наредбата за
държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища в Република България.
Необходими документи:
 Формуляр по образец на БСУ;
 Копие от дипломата за средно образование – за студентите за пълен срок на обучение;
 Документ, издаден от компетентен орган, с който се удостоверява правото на кандидата да
продължи обучението си във висшите училища на страната, в която е придобито средното
образование;
 Академична справка – за студенти, кандидати за частичен срок на обучение;
 Копие от документа за завършено висше образование със степен, съответстваща на
образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" - за кандидатите за обучение в
магистърска степен;
 Медицинско свидетелство, издадено в едномесечен срок преди датата на кандидатстването и
заверено от съответните органи в страната, от която лицето кандидатства;
 Две снимки.
Документите трябва да бъдат легализирани, преведени и заверени в съответствие с разпоредбите на
международните договори на Република България с държавата, в която са издадени, а при отсъствие
на такива – по общия ред за легализациите, преводите и заверките на документи и други книжа.
Документите си подават в БСУ в срок не по-късно от 1 септември в годината на кандидатстването.

За контакти:
Гергана Кирова
Отдел „Международно сътрудничество“
+359 56 900 520
БСУ, стая 412
valia@bfu.bg

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ПРЕДХОДНО ОБУЧЕНИЕ
Предходни периоди на обучение и образователни кредити, придобити в друго висше училище или
друга специалност в Бургаския свободен университет се признават от специализирана комисия към
Учебно-научния съвет на приемащото основно звено. В състава на комисията по признаване на
кредити влизат Деканът, който е и председател, Зам.-деканът по учебната работа и програмните
координатори.
Признаването на периоди на обучение в чуждестранно висше училище е установяване на
съответствието на част от програма за висше образование, която е била оценена и документирана от
чуждестранното висше училище, с програмата на БСУ. При признаването се спазват установените
изисквания за придобиване на висше образование по същата и/или по сродна специалност в
българските висши училища.
При установяване на съществени различия, БСУ уведомява лицето, желаещо да му бъдат признати
периоди на обучение в чуждестранно висше училище, за възможните мерки, които то може да
вземе, за да получи признаване на по-късен етап, включително полагане на допълнителни изпити.
Университетският орган за координация на институционалните принципи и процедури по
признаване на образователни кредити е Комисията по учебна дейност към Академичния съвет на
БСУ, председателствана от Зам.-ректора по учебната дейност и включваща деканите на основните
звена и началника на Учебен отдел.
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ОБЩИ ПРОЦЕДУРИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ
Регистрацията на приетите кандидати за обучение в БСУ става със следните документи за записване:
 Диплома за средно и/или висше образование – оригинал;
 Комплект формуляри за записване по образец;
 Три снимки;
 Документ за платена семестриална такса.
Документите за кандидатстване и за записване се подават в БСУ, стая 19.

ЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ КРЕДИТИ (ЕCTS)
Европейската система за трансфер и натрупване на кредити (ЕСТS) е разработена от Европейската
комисия и представлява система за отпускане и трансфер на академични кредити. Предназначена е
да осигури и въведе в общоевропейски план взаимното академично признаване на определен
период на обучение в европейски висши образователни институции посредством използване на
ефективни и общо приложими механизми – оценки и кредити. ECTS-системата е базирана на
принципите на взаимното доверие и съгласуваност между институциите партньори, изразени в:
 обмен на информация относно учебните програми и натовареността на студентите;
 взаимна договореност между институциите партньори и студента;
 използване на ECTS-кредити за обозначаване на натовареността на студента при изучаване на
определена дисциплина или курс.
Кредитите по ECTS са цифрово изражение на натовареността на студента по време на обучението му.
Те са стойност, разпределена по учебни дисциплини, и отразяват количеството работа, която
студентът трябва да положи за всяка една дисциплина. Натоварване представлява времето, от което
студентите обикновено имат нужда, за да завършат всички учебни дейности (като лекции,
упражнения, проекти, практика, самостоятелна работа и изпити), които се изискват, за да се
постигнат очакваните резултати от обучението.
60 ECTS кредита се свързват с натоварването за пълна година формално обучение (академична
година) и съответните резултати от обучението. В повечето случаи, натоварването на студентите
варира между 1 500 и 1 800 часа за една академична година, при което един кредит съответства на
25 до 30 часа натоварване.
В Бургаския свободен университет организацията на обучението се осъществява чрез кредитна
система, която съответства на Европейската система за натрупване и трансфер на кредити. Тя се
основава на пълната студентска заетост, необходима за усвояване на знанията и придобиване на
уменията в процеса на обучение и по всяка учебна дисциплина. Пълната студентска заетост,
равняваща се на един кредит, е 25-30 часа. Аудиторната заетост в един кредит е 10 часа.

Всеки учебен курс притежава кредитен еквивалент, определен с учебния план. Кредити от учебен
курс се придобиват при положително оценена студентска заетост. Кредити от двусеместриални
учебни курсове се придобиват след успешно приключване на целия курс.
Обучението в БСУ предвижда натрупване на 60 кредита за учебна година, по 30 на семестър,
придобивани по условията и основната схема на учебния план. При обучение в съкратени срокове
или по индивидуален учебен план годишният обем кредити може да бъде по-малък или по-голям,
като се спазва условието, че образователно-квалификационна степен “Бакалавър” завършва с 240
кредита (натрупани по основната схема на учебния план), от които 10 за държавен изпит, а
образователно-квалификационна степен “Магистър” след степен “Бакалавър” по същата специалност
завършва с най-малко 60 кредита, като 15 от тях са за успешно защитена дипломна работа или
държавен изпит. Образователно-квалификационна степен “Магистър” с петгодишен срок на
обучението завършва с най-малко 300 кредита (натрупани по основната схема на учебния план), като
15 от тях са за успешно защитена дипломна работа или държавен изпит.
5

ОЦЕНЪЧНА ТАБЛИЦА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР И НАТРУПВАНЕ НА КРЕДИТИ ECTS
Grading - European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS)
Знанията и уменията на студентите се оценяват по шестобална система, която включва: Отличен
(6,00), Много добър (5,00), Добър (4,00), Среден (3,00) и Слаб (2,00). За успешно положен се смята
изпитът, оценен най-малко със Среден (3,00).

Национална система за оценяване
National Grading System

Система за трансфер и натрупване на кредити
ECTS Grade

Отличен

6

A

Много добър

5

B

Добър

4

C

Среден

3

D, E

Слаб

2

Fx, F

РЕД ЗА АКАДЕМИЧНО КОНСУЛТИРАНЕ И ОРИЕНТИРАНЕ
Първите академични насоки студентите получават по време на Въвеждащите дни, провеждани за
първокурсниците в началото на всяка учебна година. Информация за своето обучение студентите
получават от сайта на университета и от деканите на факултетите и ръководителите на катедри.
Конкретните начини за получаване на академични насоки са следните:

 За първокурсниците всяка година се провеждат Въвеждащи дни, в които се запознават с
материалната база, библиотеката, деканското ръководство и програмните координатори.
 За всеки курс и специалност са определени академични съветници, които подпомагат студентите
при вземането на определени решения, свързани с учебния процес.
 Провеждат се регулярни Информационни дни за възможностите за мобилност на студенти по
програма "Еразъм+" за текущата учебна година.
 За осъществяване на национални и международни стажове и практики информация се получава в
Студентския център за кариера и развитие.
 Провеждат се регулярни срещи на деканското ръководство с груповите отговорници и срещи на
програмните координатори със студентите от специалността.
 Провеждат се срещи на програмните координатори с дипломантите за дискутиране на проблеми,
свързани с организацията на преддипломните стажове и повишаване на ефективността им,
организацията на държавните изпити и дипломните защити, очакванията им за бъдещата
реализация и перспективите за продължаване на образованието.
 Провеждат се регулярни срещи на академичното ръководство с представителите на Студентския
съвет.
 Преподавателите имат обявен в програмните съвети график за консултации със студентите по
време на семестъра.
 За всички въпроси, свързани с административното обслужване и студентския статус, информация
се получава в Учебен отдел.
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