
 
Актуална информация за нашите магистърски програми е достъпна на:  
https://bit.ly/FEBA_MP  

От учебните планове можете да се ориентирате за задължителните и избираемите                    
дисциплини, които ще изучавате! 

През летния семестър на учебната 2021/2022 г. обучението в Стопанския факултет ще е хибридно, като на всеки 
студент ще бъде осигурен достъп до присъствено обучение в онлайн среда, независимо дали занятието се 
провежда от зала или изцяло онлайн.  Повече информация за организацията на учебния процес: 
https://bit.ly/Org-summer  

Електронните курсове за задължителните дисциплини за ОКС „магистър“ за летния семестър са създадени в 
Системата за електронно обучение (https://elearn.uni-sofia.bg). 

Електронните курсове за избираемите дисциплини за ОКС „магистър“ са също създадени в Системата за 
електронно обучение. Срокът за записването им е от 21.02.2022 г. до 06.03.2022 г . За повече информация:  
https://bit.ly/elective-courses  

На интернет страницата на Стопанския факултет са поместени актуалните правила и процедури, свързани с 
обучението на студентите през учебната 2021/2022 година: https://bit.ly/FEBA-info  

В  календар „Магистри“ се публикува информация за важните срокове и процеси по време на Вашето обучение 
https://bit.ly/kalendarMP  

На тази страница могат да бъдат намерени бланки на административни документи за използване от студентите  
ОКС „магистър“: https://bit.ly/MP-blanki  

Информацията е налична в електронен формат на: https://bit.ly/FEBA_MP 

ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ВЪПРОСИ 
 
Инспектори студенти - ОКС Магистър  
кабинет 130 и 0878437462  
Недялка Милева mileva@feb.uni-sofia.bg  
Лилия Димитрова: liliab@feb.uni-sofia.bg 
 
Инспектор Информационни дейности (СУСИ) 
Красимира Тонова: krasy@feb.uni-sofia.bg 
 
Администратор на E-learn  
Мая Тодорова: mayalt@uni-sofia.bg 

Секретар на Стопанския факултет   
кабинет 404 и 02/873 83 10 
Анелия Стефанова: any@feb.uni-sofia.bg  

При непроведени занятия  
Главен инспектор администрация 
кабинет 410 и 02/423 25 08 
Десислава Лещарова: desi@feb.uni-sofia.bg  
 
ПО УЧЕБНИ ВЪПРОСИ 
 
Доц. д-р Димитър Златинов 
Заместник-декан Учебна дейност 
dzlatinov@feb.uni-sofia.bg 

След записване с получения факултетен номер 
следва да направите справка за потребителско 
име на: http://cas.uni-sofia.bg/, което Ви дава 
достъп до: 

• Системата за управление на студентска 
информация на СУ (СУСИ4):            
https://susi.uni-sofia.bg  

• Системата за електронно обучение (E-learn): 
http://elearn.uni-sofia.bg 

• Университетската електронна поща: 
http://bit.ly/feba-mail  

Повече информация за системите: 
https://bit.ly/SUSI4-ELEARN 
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