
 

ФЕВРУАРИ 

 

1. Пресконференция на Президента и Ректора на БСУ на тема: „25 години Бургаски свободен университет” 

- 10 февруари, 11.00 ч., залата за Академичен съвет 

2. Кръгла маса по проблемите на висшето юридическо образование – АЗБСУ, 25 февруари, 15.00 ч. 

3. Срещи с утвърдени учени в областта на икономиката и със специалисти от практиката – ЦИУН 

 

МАРТ 

 

1. Конференция за студентско научно творчество, 17 и 31 март 

2. Организиране и провеждане на олимпиада (ученическо състезание) по икономика за кандидат-студенти 

в ЦИУН 

3. Организиране на олимпиада по информатика с ученици от средни училища – ЦИТН, 26 март 

4. ЦЕРН в БСУ – телемост „Новите информационни технологии в ЦЕРН” – ЦИТН, 31 март, 16.00 ч. 

5. Премиерна постановка на Театралното ателие на БСУ, 31 март, 18.00 ч., з. 207 

 

АПРИЛ 

 

1. Национални дни на кариерата, 5-6 април 

2. Юбилейно издание на „Награда на Декана“ – ЦХН, 12 април 

3. Семинар „Новите технологии в практическото образование на студентите в БСУ” - ЦИТН, 14-15 април 

4. Семинар „Технологии и обучение в ЦХН“ – ЦХН, 14-15 април 

5. Ден на отворените врата за ЦЮН с провеждане на публична лекция за гражданите по актуален проблем 

– 15 април 

6. Конкурс за студентско есе за Деня на юриста - ЦЮН и АЗБСУ 

7. VI Междууниверситетско състезание за решаване на гражданскоправен казус - ЦЮН, 23 април 

 

МАЙ 

 

1. Конкурс и фотоизложба на тема „Моят студентски живот в БСУ“ 

2. Юбилейна изложба на научни издания на преподавателите от ЦХН: монографии, книги, сборници, 

списание „Съвременна хуманитаристика“ 

3. Дни на средното образование, 10–12 май 

4. Вечер на специалностите - ЦИТН, 13 май 

5. „Библиотеката – място за учене и вдъхновение“ - честване на Деня на библиотеката, 13 май 

6. Дни на специалностите – среща на настоящи и реализирали се випускници на ЦХН 

7. Юбилейна вечер на икономиста с настоящи и завършили студенти на ЦИУН 

8. „Транспорт и ВЕИ – симбиоза на настоящето” – изложение на електромобили и ВЕИ системи за 

електромобили - ЦИТН 

9. Международна конференция „Право и Интернет“ – ЦЮН, 21-22 май 

10. Тържествена промоция на випуск 2015 и връчване на знанието „Доктор хонорис кауза на БСУ“, 23 май 



ЮНИ 

1. Първи юни – ден на нашите деца – празник за децата на студентите, преподавателите и служителите на 

БСУ 

2. IХ научна конференция  „Съвременни управленски практики“ – ЦИУН, 17-18 юни 

3. Кръгли маси, организирани в ЦИУН 

4. Кръгла маса на ЦХН на тема „25 години хуманитарно знание в БСУ - история и перспективи“. 

5. Отразяване на юбилея в радиопредаването „Стената“ – ЦХН 

 

СЕПТЕМВРИ 

1. Юбилеен брой на списание „Съвременна хуманитаристика“ 

2. Юбилеен брой на в. „Студентски страсти“ 

3. Юбилеен албум с успешно реализирали се възпитаници на БСУ – „25 причини да се гордея, че съм 

завършил БСУ“ 

4. Конкурс и фотоизложба за снимки – 25 г. БСУ в сърцето и в спомените (албумите) ми 

 

20-21 септември - Официални тържества  

 

20 септември 

13.00 ч. Тържествен академичен съвет за връчване почетни плакети на преподаватели и гости. Връчване 

на званието „Доктор хонорис кауза на БСУ“ 

14.30 ч. Засаждане на дърво и поставяне на плоча 

15.00 ч. Откриване на конференция на тема „Новата идея в образованието“ 

19.30 ч. Тържествен коктейл за гостите и участниците в конференцията в атриума на БСУ 

 

21 септември 

Работа на участниците в конференцията по секции 

 

ОКТОМВРИ 

1. Тържествено откриване на учебната година  

2. XIV издание на провежданите от Европейската комисия - Отворени дни на европейските региони, 13 

октомври 

3. Информационен ден по Програма "Еразъм+" и среща с международните студенти на БСУ 

4. Научен семинар на тема: „Постижения в науката и методите на преподаване по инженерни дисциплини и 

информатика” с участието на докторанти и учители в средните училища - ЦИТН 

5. „БСУ в ЦЕРН „Новите идеи в образованието и науката – ръка за ръка” – посещение на лекции от 

студенти и преподаватели в ЦЕРН – ЦИТН 

 

НОЕМВРИ 

1. Провеждане на Годишната научна сесия на БСУ за преглед на постиженията по проекти, 30 ноември 

 

ДЕКЕМВРИ 

1. Тържествена промоция на випуск 2016, 5 декември 


