
Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Факултет по химия и фармация



Скъпи колеги, 

Добре дошли във Факултета по химия и фармация на СУ „Св. Климент Охридски“! 

Поздравяваме Ви, че сте избрали да продължите образованието си в най-стария и

авторитетен Университет на Република България!

Годините, прекарани в Алма матер, ще оставят отпечатък и ще Ви формират като

професионалисти и специалисти. Във факултета ще се срещнете с едни от най-

изявените учени в различни области на химията и фармацията, ще изградите много

приятелства.

Деканското ръководство на ФХФ



Актуална, важна и полезна информация ще намирате 

винаги на интернет страницата на ФХФ.



Първата парола е Вашето ЕГН. Паролата ТРЯБВА да се промени

задължително, след първоначално влизане в СУСИ.

За вход в системата ползвайте тази връзка (линк): https://susi.uni-

sofia.bg/ISSU/forms/Login.aspx

Потребителското име се получава на адрес: https://cas.uni-sofia.bg/ след 

въвеждане на факултетен номер и ЕГН.

Регистрация за системата за управление на 

студентска информация (СУСИ)

Полезна информация:

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/studenti/susi_student/

Не забравяйте:

Да проверите в СУСИ за оценките си след всяка сесия!

https://susi.uni-sofia.bg/ISSU/forms/Login.aspx
https://cas.uni-sofia.bg/
https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/studenti/susi_student/


Задължително активирайте профила си в система за електронно

обучение Мудъл. За вход ползвайте тази връзка (линк): https://elearn.uni-

sofia.bg/

ВНИМАНИЕ!!! Имейлът, с който ще се регистрирате в Мудъл може да

бъде този, който ползвате най-често. На него ще получавате

съобщения от преподавателите, които водят курсовете, за които сте

записани в системата.

Активиране на профил в Mудъл

Ако се наложи да се премине към неприсъствено обучение, в платформата

Мудъл ще може да комуникирате с преподавателите си и да влизате във

виртуални класни стаи:

https://elearn.uni-sofia.bg/


Още при записването ви като студенти Ви се създава електронна поща. 

Може да си проверявате

електронната поща на адрес:

https://email.uni-sofia.bg/, който е

изведен като бърз достъп на

интернет страницата на факултета

Имейлът Ви ще е във формат: потребителско_име@uni-sofia.bg

Моля, активирайте тази поща, за да можем лесно да влизаме в контакт с вас.

Активиране на електронна поща

Потребителското име е това, което използвате за СУСИ!

ВАЖНО: Достъпът до всички електронни ресурси на СУ -

информационна система СУСИ, система за електронно обучение

Мудъл, електронна поща, сайт на СУ се осъществява с едни и същи

потребителско име и парола.

Необходимо е студентите от всяка специалност да си създадат обща

електронна поща, която да изпратят на инспекторите Поптолева и Тошева.

https://email.uni-sofia.bg/


Отдел Студенти

Всички въпроси за 

студентския Ви статус 

задавайте на 

инспекторите от отдел 

„Студенти“



В отдел „Студенти“ ще получите информация за:

- Здравните осигуровки

- Стипендии – срокове

- Занятията по СПОРТ

- Изборните курсове

- Факултативните курсове и др.

Здравно осигуряване 

   

Всички пълнолетни учащи се – студенти и докторанти до 26–годишна възраст във висшите училища следва да подават декларация за 

здравно осигуряване независимо от това дали подлежат на осигуряване по реда на чл.40,ал.1,т.2 от ЗЗО. 

За учащи се във висше учебно заведение се считат и прекъсналите по болест, прекъсналите поради бременност и раждане, 

прекъсналите поради слаб успех и всички видове студенти, които са прекъснали, но са запазили студентските права. 

Български студенти, учащи се в чужбина по двустранни спогодби или договори, по които страна е България, подлежат на здравно 

осигуряване за сметка на републиканския бюджет. 

Декларацията се подава задължително в началото на всяка учебна година, както и при промяна на декларираните обстоятелства. 

Ако студентът не подаде декларация и не се осигурява на друго основание, отговорността е изцяло върху студента – той 

следва да се самоосигурява. 

Студентите не следва да бъдат осигуряване след датата на първа сесия за защита на дипломна работа или държавен изпит. 

Студент, който има доходи, не следва да бъде осигуряван 



След всеки семестър е необходимо да посетите отдел „Студенти“ и 

да се запишете за следващия семестър!

Необходими документи за записване на всеки семестър:

1. Документ за платена такса (бордеро за банков превод)

2. Студентска книжка

чл 31. ал.3 от Правилника за образователните дейност в СУ „Св. Кл. Охридски”:

Присъствието на лекции, участието в семинари, лабораторни упражнения и учебни

практики и изпълнението на всички задачи по учебната програма на съответната

дисциплина е задължително.



На сайта на ФХФ в раздел обучение 

ще намерите информация за 

разписа на занятията.

По номерата на залите може да

се ориентирате на кой етаж са:

зала 130 – I етаж

….

зала 445 – IV етаж

зала 547 – V етаж

….



Всички занятия започват 15 минути след кръгъл час, т.е. в 8:15, 9:15, и т.н.

За всеки астрономически час има 45 минути занятия и 15 минути почивка.



Някои специалности имат часове, които се провеждат в Биологически 

и/или Физически факултет (отбелязано в програмата като БФ или ФзФ). 

Отделете си 

достатъчно време 

за придвижване!



Информация за специалността

За всяка специалност 

има информация за:

• учебен план

• квалификационна 

характеристика

• ръководител и 

наставник



Ръководители и Наставници

Не се колебайте да потърсите колегите за помощ.



9:00-17:00 ч.



Правата и задълженията на студентите се уреждат от:

- Правилник за устройството и дейността на СУ (ПУДСУ)

- Правилник за образователните дейности

Правилници на СУ „Св. Кл. Охридски“

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/administrativna_struktura/pravilnici_na_su

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/administrativna_struktura/pravilnici_na_su


Можете да се включите във Факултетния студентски съвет!

Основните приоритети в дейността на Факултетния Студентски Съвет (ФСС) са:

1.Защита на общите интереси на студентите и докторантите

2.Изграждане на по-добра връзка между преподавателите, студентите и Деканското ръководство

3.Изразява мнения и прави предложения по учебната дейност във Факултет по химия и фармация

4.Организира научни, специализирани студентски сесии

5.Установява вътрешни и международни образователни, културни и следдипломни контакти между

студенти

Факултетен студентски съвет

Ако имате въпроси, предложения или проблеми и желание да се включите,

не се колебайте да потърсете текущите членове на ФСС:

•стая: 110 - Факултет по химия и фармация

•телефон: 02 8161 319 

•E-mail: fss.fhf@students.uni-sofia.bg

•Facebook: https://www.facebook.com/fss.chem.su?fref=nf

Студентите от ФСС Ви

очакват в понеделник

(03.10.2022г.) в 130

аудитория.

mailto:fss.fhf@students.uni-sofia.bg
https://www.facebook.com/fss.chem.su?fref=nf


Полезна информация



За студентите от I курс: 

от всички студенти от бакалавърски програми и от специалност „Фармация“

се провеждат входни нива по:

- Химия 

• За студентите от всички бакалавърски програми тестът ще се проведе в система за

електронно обучение Мудъл от 18 ч. на 03.10.2022 г. до 18 ч. на 05.10.2022 г. в рамките

на курсовете по обща химия на всяка специалност

• За студентите от специалност „Фармация“ (по време на упражненията)

- Математика (по време на упражненията през втората седмица на семестъра)

Според резултатите, студентите не покрили минимални изисквания 

се приканват да посещават Факултативните дисциплини:

-Увод в университетската химия

-Базова математика

Факултативните дисциплини са във Ваша помощ!

За да ги посещавате, трябва да подадете молба в отдел „Студенти“.



За студентите от I курс: 

За студентите от бакалавърските програми и от специалност „Фармация“

се провеждат входни нива по Английски език:

• за специалност „Фармация“ – 10.10.2022 г. от 16 ч. в 601 аудитория

• за специалностите „Комп. химия“, „ИХСМ“ и „Ядрена химия“ –

04.10.2022 г. от 14 ч. в 402 аудитория

Според резултатите, студентите се разделят на нива и студентите

покрили съответното ниво се обучават в новосформираните групи.



Спорт

Заниманията по спорт са задължителни за специалност „Фармация“ и достъпни 

като факултативна дисциплина за всички бакалавърски специалности.

Записването за спорт се извършва чрез online система на адрес: 

https://sport.uni-sofia.bg/

Департаментът по спорт предлага занимания по следните спортни

дисциплини: аеробика, баскетбол, волейбол, джудо, йога, каланетика,

карате, кинезитерапия, лека атлетика и кондиционна подготовка,

мажоретен състав, народни танци, пилатес, плуване, самоотбрана, ски-

алпийски дисциплини, спортно катерене, спортни танци, тенис, тенис на

маса, туризъм, фехтовка, фитнес, футбол за мъже и жени и шахмат.

https://sport.uni-sofia.bg/


Кариерният център на ФХФ (http://chimexpert.com/ ) 

работи ефективно и предоставя актуална информация 

за отворени позиции за работа  и стажантски програми. 

Кариерен център

http://chimexpert.com/




✓
Информационни срещи със студенти

(октомври - ноември; януари - февруари)

✓
Поддържане на партньорска мрежа от фирми-работодатели.

✓
Срещи с работодатели, фирмени презентации, семинари

✓
Специализирани обучения 

✓
Кариерно консултиране и информиране; подготовка на 

документи за кандидатстване за работа/стаж, подкрепа

при явяване на интервю.

✓
Проучвания и анализи

- Годишен доклад за тенденциите на пазара на 

труда в сферата на химичната индустрия и 

фармацията;

- Ежегодно проучване и анализ на потребностите 

от кариерно консултиране и мотивацията за 

кариерно развитие на студентите от ФХФ





Пожелаваме Ви успех!


