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Обръщение от
редакторския екип

Здравейте, скъпи първокурсници!
С тази книжка целим да ви предоставим най-важната

информация, която ще ви бъде нужна в периода на вашето
обучение, по достъпен и интересен начин. 

Стопанският факултет ще ви даде възможността да се
запознаете с много и различни алтернативи за вашето

бъдещо развитие, но кой път ще изберете зависи само и
единствено от вас самите.

Няколко думи за това какво ще намериш в
тази книжка от създателите ѝ

Здравей! Направихме тази книжка за теб – от студенти за студенти. Идеята ни беше
да съберем основната информация, която би могла да ти бъде ценна, и да ти я

предоставим по лесен и разбираем начин. На всяка страница ще намериш
информация за различни основни теми, които биха ти били от полза, както и

линкове към различни страници, където можеш да прочетеш повече. Всеки линк
можеш както да копираш, така и направо да цъкнеш върху него, за да стигнеш до
дадената интернет страница. В края на книжката ще намериш и страница с QR

кодове, които водят до различни страници, които, повярвай ни, често ще посещаваш.
Това е от нас, пожелаваме ти успех в твоя студентски живот и не забравяй

да се забавляваш!

П.П.: Ако мислиш, че има още
информация, която би ти била полезна,
но не намираш, не се поколебай да се

свържеш с Кариерния център или с нас
директно, за да можем да я включим в

следващото издание!

Теодора Веселинова,
3-ти курс в специалност
Икономика и финанси

с английски език

Даниел Недялков,
3-ти курс в

специалност
Стопанско

управление
с немски език



ПЪРВИ  СТЪПКИ

http://www.sofiatraffic.bg

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕШ ДА ПОСЕТИШ
САЙТА НА ЦЕНТЪРА ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ:

Пеша
Разбира се, винаги е възможно да стигнеш до
факултета ни и пеша. От Студентски град това
би ти отнело около 45 минути, от центъра на
София също толкова. Така че ако някой път
времето го позволява, разходи се и се
възползвай от възможността да се разведриш.

Как да стигнем до
Стопанския факултет?

Тролейбусни линии
На спирката пред факултета спират
тролейбуси 3, 4, 5 и 11.

Автобусни линии
Спирката, която се намира точно пред
факултета, се казва "Ж. К. Изток". Там спират
автобуси 84, 184, 280 и 305. На следващата
спирка - "Хотел Плиска", която също се намира
сравнително близо, спират автобуси 72, 76,
204, 213, 505 и 604.

Автомобил
Ако разполагаш с личен автомобил, можеш да
стигнеш до Стопанския факултет и с него.
Около факултета има места за спиране, но те
се изчерпват бързо, защото не са част от
платена зона, така че го имай предвид.

Колело
До факултета можеш да стигнеш и с колело.
Това обаче може да бъде опасно, така че ако
решиш да го правиш, внимателно провери
маршрута. От Студентски град това ще ти
отнеме около 20 минути.

Стопанският факултет е разположен на
много удобно място между Студентски град

и централната част на София.
Точният адрес е:

булевард "Цариградско шосе" 125, блок 3.
До него можеш да стигнеш по следните

начини:

http://www.sofiatraffic.bg/


Електронна
студентска система
и електронно 
 обучение 

Използвай факултетния си

номер и ЕГН,  за да

получиш потребителско

име. Полученото

потребителско име

използвай за СУСИ (Стъпка

# 2)  и Elearn (Стъпка # 3).

#1 

Първа стъпка: 

Справка за 

потребителско име 

http://cas.uni-sofia.bg/index.php

https://bit.ly/3uchcpE


Полученото в Стъпка #1

ЕГН 

#2 Втора стъпка:
Достъп до СУСИ

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

 Тук ще намериш данни за

 студентския статус,

 взети и невзети изпити, 

оценки, кредити, учебен план и

друга важна информация. 

!!! След влизане в
СУСИ, трябва да

промениш своята
парола. 

#3

Стъпка 3:

Достъп до E-learn

http://elearn.uni-sofia.bg

Платформата е разделена на 

категории - курсове по факултети.

Всеки студент е записан автоматично в

курсовете, които са част от неговия

учебен план.

Данните за вход в E-learn са същите, 

които използваш за влизане в СУСИ. 

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


Лекции, упражнения и
дейности във факултета

Дори и твоето обучение да
стартира или да се провежда

онлайн, не се отчайвай!
Интернет ни дава много
възможности както за по-

интерактивно обучение, така и за
социализация, така че бъди

проактивен/на!

ПЪРВИ СТЪПКИ

ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ

Ако пък обучението е присъствено, то
честито, имаш късмет! Нашият

факултет е помислил за свободното ти
време между лекциите - възползвай се
от споделените пространства на всеки
етаж, записвай идеи със своите колеги
директно на стената, благодарение на
Escreo, отдъхни си чрез игра на тенис
на маса и джага в Social room (стая 108)
или просто си полегни на някой от

барбароните.

ИНФОРМАЦИЯ
Повече информация за всички

дисциплини, лекции и
упражнения можеш да
получиш най-вече чрез

разговори със самите лектори
и асистенти, които ги водят,
както и с колегите от горни

курсове.

ДЕЙНОСТИ
Лекциите в университета
невинаги са разпределени

равномерно между различните
дни, но най-често са между 5 и 8

часа на ден.

ПРИСЪСТВЕНИ
ЛИСТОВЕ

Някои курсове и лектори изискват
от теб да се запишеш в така

наречените присъствени листове.
Важно е да се записваш за тях, за
да може преподавателят да е

информиран за присъствието ти. В
условията на хибридно обучение,
каквото е обявено за зимния

семестър, присъствените листове
са свързани и с откриване на

контактни лица при необходимост.

ПРИСЪСТВИЯ
Дори и присъствията в лекциите
да не са задължителни, те винаги
са от полза и те съветваме да
посещаваш възможно най-
много от тях. Участието в

упражненията е задължително.

ПРИСЪСТВЕНО
ОБУЧЕНИЕ

5 - 8 ЧАСА



Не е задължително да
записваш избираеми

дисциплини още в
първи курс. 

За четирите години на
обучението си трябва да

запишеш между 8 и 10
избираеми дисциплини,

които носят определен
брой кредити. 

Минималният брой
кредити, които са ти

нужни, можеш да
откриеш в учебния

план на специалността
си.

Срокове за записване: 
Зимен семестър: 

15.09-30.09 
Летен семестър: 

01.02-15.02

ИЗБИРАЕМИ
ДИСЦИПЛИНИ 

Съвет: Макар да не е задължително да
записваш избираема дисциплина още в първи

курс, по-добре е да започнеш да събираш
необходимите ти кредити чрез избираемите

дисциплини колкото се може по-рано, за да не
се наложи към края на обучението си да

записваш много избираеми дисциплини,
които да ограничават значително времето ти.  

За повече информация можеш да се обърнеш към:
Красимира Тонова, krasy@feb.uni-sofia.bg

тел. 02 873 99 41

По-подробна информация за избираемите
дисциплини и учебната дейност можеш да

откриеш на този линк https://bit.ly/3obYUEb.
Тук също ще намериш важни документи,

както и формуляри за попълване, свързани с
обучението ти. 

https://bit.ly/3obYUEb


ИНФОГРАФИКА

Записване за стипендии

1

1

1

1

Съществуват 2 вида стипендии: стипендии
за успех и целогодишни такива. Редът и
условията за предоставяне на стипендии
можеш да намериш на сайта на Софийския
Университет "Свети Климент Охридски" в
раздел Студенти. (https://bit.ly/3i9k7KZ)

Тук можеш да намериш информация за
различните видове стипендии, условията

за получаване на стипендия и кога е
активна кампанията.

1

1

3

4

5

Целогодишните стипендии (известни и
като стипендии без ограничения) се
отпускат на студенти, които отговарят на
специални изисквания. Те се дават всеки
месец и са в размер на 150 лева.

2

Стипендиите за успех се получават след
завършване на даден семестър или
година. Право на стипендия имат
единствено студентите, които са
издържали всички изпити през изминалия
семестър и са постигнали минимален
среден успех – поне добър (4,00).

В първи курс ще имаш право на стипендия
едва за летния семестър, т.е. след като е
минала първата ти сесия, която определя
твоя успех. От втори курс нататък
средният ти успех се определя от
последните две сесии, така че го имай
предвид, когато се готвиш за стипендия.

работодатели, които проявяват
корпоративен интерес към привличане
на млади кадри и осигуряват стипендии
по време на обучението
стипендии, които чуждестранни
университети отпускат на български
студенти

На сайта на Стопанския факултет можеш
да намериш информация и за различни
други стипендии, за които можеш да
кандидатстваш. Примери за това са:

И най-важното: как и кога да кандидатстваш за стипендия?
Сроковете за стипендиите се публикуват на сайта на

университета, като те са почти веднага след началото на
следващия семестър. Ако обучението е присъствено, то трябва
да предадеш попълнен формуляр на инспекторите "Бакалаври"
(в кабинет 100, контактите на Бистра Иванова и Неда Николова

и можеш да намериш тук: https://bit.ly/3uiFnml). Ако пък е
дистанционно, то влизаш в https://student.uni-sofia.bg и там

подаваш цялата информация. Успех!

Допълнителна мотивация за ученеДопълнителна мотивация за учене

СТИПЕНДИИСТИПЕНДИИ

https://bit.ly/3i9k7KZ
https://bit.ly/3uiFnml
https://student.uni-sofia.bg/


ПЪРВИ
СТЪПКИ

ЕЛЕКТРОНЕН ДОСТЪП
В библиотеката можеш да се възползваш от
свободен достъп до платени електронни
библиотеки, компютри и интернет.

КАРТА ЗА БИБЛИОТЕКАТА
За да си издадеш карта за библиотеката, трябва да се
разходиш до централната библиотека, която се
намира в Ректората в центъра (до там лесно можеш
да стигнеш с метрото или с различен наземен
транспорт). За нея трябва да си носиш студентската
книжка, твоя снимка и 5 лева.

ФРЕНСКА БИБЛИОТЕКА
Нашият факултет разполага и с френска
библиотека, в която студентите, които владеят
френски език, могат да намерят богат набор от
френскоезична литература. Ако се интересуваш,
можеш да се обърнеш към гл. ас. д-р Магдалена
Маркова и д-р Емануела Свиларова.
(https://bit.ly/2XXNdGp)

КАРТА ISIC
За библиотеката можеш да използваш и своята
студентска ISIC карта. Нея можеш да си заявиш

онлайн, като посетиш сайта на ISIC България или
страницата на Картовата система на Софийския

университет (https://cards.uni-sofia.bg).

НАУЧНА ЛИТЕРАТУРА
Възползвай се от богатата колекция от научна
литература на български, английски, немски,

френски и руски език!

Библиотека и
френска библиотека

Линк към контактите на гл. ас. д-р Магдалена
Маркова и д-р Емануела Свиларова

https://bit.ly/2XXNdGp
https://cards.uni-sofia.bg/


Бакалавърските
специалности, които се
предлагат в Стопанския
факултет, са само в
редовна форма на

обучение, докато при
магистърските програми
има и възможност за

задочна форма.

ПЪРВИ СТЪПКИПЪРВИ СТЪПКИ

1.

Ние се гордеем с факта,
че факултетът приема

студенти от
изключително много
различни краища

както на България, така
и на света като цяло.

2.

3.

Бъди отворен/а към
завързването на нови
социални контакти и

помагай на
останалите, за да
получиш същото
отношение и ти. По
този начин можеш да

създадеш много
приятелства или пък
ценни бизнес контакти

за бъдещето.

5.

Всички твои
колеги от първи

курс също
започват сега

своето обучение,
така че можеш да
обменяш ценна
информация с тях.

4.

Твоите колеги

Студентите от
по-горните курсове
пък са много добър
начин да разбереш
повече за някоя
дисциплина,

преподавател или
каквото те вълнува,
както и дори за
потенциална
реализация.



ПЪРВИ  СТЪПКИ
Заведения  за  хранене  и  кафенета

около  Стопанския  факултет

РЕСТОРАНТА  ВЪВ  ФАКУЛТЕТА  
Вкусно, близо и удобно! Почувствай се у дома с
прекрасните предложения на ресторанта в
Стопанския факултет. На една крачка разстояние
откриваш домашния вкус, без да се налага да
бързаш за следващата лекция. Намира се на
приземния етаж на блок 3.

СТАДИОН  "АКАДЕМИК"
Друг район, който със сигурност ще те
спечели, е този около стадион "Академик".

Той се намира малко по-далеч, но за сметка
на това предлага страхотен парк, както и
няколко приятни заведения.

БИРАРИЯ  "ТАЛПА"
Ако си фен на хубавото месо, то това е
мястото за един прекрасен обяд! (Ако пък не
харесваш месо, не се притеснявай, предлагат
и страхотни безмесни ястия.) Намира се на
по-малко от 5 минути разстояние пеша -

точният адрес е: ул. „Христо Чернопеев“ 5А.

МНОГО  ДОБРЕ  ЗНАЕМ ,  ЧЕ  НА  ГЛАДЕН
КОРЕМ  НЕ  СЕ  УЧИ  ЛЕСНО .  ЗАТОВА  И
СЪЗДАДОХМЕ  ТОЗИ  СПИСЪК  ЗА  ТВОЕ

УЛЕСНЕНИЕ  КЪДЕ  В  ОКОЛНОСТТА  МОЖЕШ
ДА  ХАПНЕШ .  ИЛИ  ПЪК  ПРОСТО  ДА  ПИЕШ
ЕДНО  КАФЕ  ЗА  СЪБУЖДАНЕ .  НАСЛАДИ  СЕ!

БИВШИЯТ  ХОТЕЛ  "ПЛИСКА"
Около бившия хотел "Плиска" има
изключително разнообразие от кафенета и
места за бързо хранене, така че със сигурност
ще намериш нещо за себе си. Разходи се
наоколо между лекциите и виж сам/а!

1

2

3

4



Бизнес клубът във факултета
организира няколко пъти годишно
"Парти на факултета", което най-често
се провежда в някой от клубовете в
центъра.

Парти на факултета

За да бъдеш винаги информиран за случващото се в
нашия факултет, не пропускай да следиш сайта,
страниците във Фейсбук, таблата и плакатите.

Информация

Центъра на
София
В центъра на София
можеш да намериш
голямо разнообразие
от места и заведения.

Buddy Bowling
Сдружението на възпитаниците и
клуб „Спектър“ ежегодно организират
Buddy Bowling.

Студентски град
Смятаме, че си чувал/а достатъчно за
Студентски град. Най-важното: каквото
стане там, остава там! Така че се отпусни,
разходи се и се наслади на атмосферата,
пък останалото остави на съдбата...

Разходка в парка
Няма по-добър начин да отдъхнеш
след някой ден, пълен с лекции, от това
да излезеш малко и да подишаш чист
въздух. За твой късмет, София предлага
изключително много прекрасни
паркове, като най-близкият до нашия
факултет е Борисовата градина.

ПЪРВИ
СТЪПКИ

Забавление и
развлечение



ПЪРВИ СТЪПКИ

Бизнес клуб: Основан е от студенти на факултета и има за
цел създаването на среда и общност, която сама по себе си
да води до развитие. Членовете минават през обучения,
уъркшопи и проекти, съгласувани с бизнес партньорите на
клуба, които целят да развият техните лидерски и
предприемачески умения. За повече информация можеш
да посетиш уебсайта им: https://businessclub.bg/ .

Клуб "Спектър": Студентите, основали този клуб, целят да
подобрят т. нар. “гражданско образование” на студентите, а и на
обществото като цяло, като ги запознаят с широк спектър от
актуални теми. Дейността на клуба е насочена както към сферата
на обществените науки: политология, икономика, социология и
т.н., така и към хуманитарните науки. Повече информация можеш
да намериш на следния линк: https://bit.ly/3zmzntG .

AIESEC България: Това е най-голямата международна организация,
ръководена от младежи и развиваща лидерския потенциал на
студентите. Тя се фокусира върху изграждане на позитивни лидери за
обществото и има представителства в над 100 страни по целия свят.
Повече информация можеш да намериш на следния линк:
https://www.facebook.com/aiesec.bg .

FEBA Alumni Club: Това е студентска организация на
студентите, които са завършили Стопанския факултет, било
то като бакалаври, магистри или докторанти. От тях можеш
да научиш много ценна и интересна информация за това
как е преминало студентството им и как са се реализирали
след това. Повече информация можеш да намериш на
следния линк: https://www.febalumni.org/ .

Студентските организации в нашия факултет ти дават страхотна
възможност да се развиваш и в извънучебни дейности. Това ще
те направи по-опитен в бизнес средата. В CV-то си можеш да
добавиш участието си в различни проекти, в които си участвал/а,
което със сигурност би хванало окото на един потенциален
работодател! По-надолу можеш да намериш някои от основните
студентски организации в нашия факултет.

Кариерен център: Кариерният център на Стопанския факултет
съдейства за професионалното ориентиране, реализацията и
успешното кариерно развитие на студентите, както и е
ефективен посредник между академичните среди и бизнеса.
Повече информация можеш да намериш на следния линк:
https://bit.ly/2Xs55bZ .

AEGEE (Oрганизация за международен младежки обмен,
семинари и конференции): Една от най-големите
студентски организации. Като неправителствена и
политически независима организация, AEGEE е отворена
към млади хора и студенти от всякакви дисциплини и
факултети. Повече информация можеш да намериш на
следния линк: https://www.aegee.org/ .

WEconomix: Това е извънлекционният клуб по икономика към
Стопанския факултет. Той е учреден по студентска инициатива,
подкрепена от катедра "Икономика". Целта на събиранията на
клуба е да бъдат обменени идеи за надграждане на знанията по
икономика от основните лекционни курсове чрез различни
инициативи и дискусии. Повече информация можеш да намериш
на следния линк: https://bit.ly/3AHgEul .

Цялата информация за всички клубове и центрове, които съществуват
в Стопанския факултет, можеш да намериш тук: https://bit.ly/3zgECv6 .

Студентски организации

https://businessclub.bg/
https://bit.ly/3zmzntG
https://www.facebook.com/aiesec.bg
https://www.febalumni.org/
https://bit.ly/2Xs55bZ
https://www.aegee.org/
https://bit.ly/3AHgEul
https://bit.ly/3zgECv6


Извънучебни дейности

Национална асоциация "Дебати"

Асоциация "Дебати" е неправителствена организация,
която работи за развитието и популяризирането на
дебатите сред младите хора в България. Основана през
2011 г. от група ентусиасти в ТУ София, Асоциацията
организира ежегодни национални и международни
състезания, обучения и събития, свързани с дебатите и
гражданската инициатива. Повече информация можеш
да намериш на следния линк: https://www.debate.bg/ .

Още информация за различни извънучебни дейности можеш
да намериш както на таблата в Стопанския факултет, така и в
Ректората. А и като говориш с твоите колеги, асистенти и
лектори: всички сме търсили какво да правим, така че не

пречи да попиташ!

Университетски театър Алма Алтер
Университетският театър Алма Алтер е перфектно място за
теб да упражняваш своето актьорско майсторство, ако
проявяваш интерес към това. Повече информация можеш
да намериш на следния линк: https://almaalter.org/ .

Стадион "Академик"

На стадион "Академик" можеш да се запишеш за
различни спортни занимания. Те са безплатни за теб,
ако представиш своята студентска книжка. Стадионът
разполага с 1 тревно игрище, лекоатлетическа писта, 2
изкуствени игрища, 4 съблекални, 1 кафе-клуб, 3
спортни магазина. Там се провеждат тренировки по
фехтовка, карате, Тае бо, бокс, джудо, айкидо,
каланетика, спортни танци, аеробика. Има и фитнес
зала, сауна, солариум и тангентор.

Клуб по бридж
Редовното играене на бридж е отлична тренировка за
ума, поддържа мозъка активен в зряла възраст и дори
се отразява положително на физическото здраве на
практикуващите. В нашия факултет има организиран
клуб по бридж, като за повече информация можеш да
пишеш на гл. ас. д-р Любен Иванов.
(https://bit.ly/3m1CO4j)

ПЪРВИ СТЪПКИ

Танци
Ако проявяваш интерес към танците, то в София има
много места, където можеш да ги практикуваш. Добри
платени курсове например можеш да намериш на
стадион "Академик" и на стадион "Васил Левски".

Освен участието в студентски организации съществуват
и други извънучебни дейности, които допринасят за

твоето личностно развитие, или пък просто са приятни.
Тук можеш да намериш няколко предложения:

https://www.debate.bg/
https://almaalter.org/
https://bit.ly/3m1CO4j
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КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ПРОГРАМАТА?КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ПРОГРАМАТА?

КОЛКО

КОГА

Можеш да пътуваш по

програмата Еразъм+ най-рано в

началото на 3-ти курс.

Кандидатстването се извършва

един семестър по-рано. Всички

срокове и възможности за

кандидатстване можеш да

намериш на сайта на Софийски

университет.

Академична такса за обучение
Такса за регистрация в
приемащата институция
Такса за полагане на изпити
Такса за достъп до лаборатории
Такса за ползване на библиотеки

Цялото академично обучение е
безплатно! Това включва:

Твоите разходи ще бъдат
единствено за всекидневния ти
живот на даденото място.

Програмата
Еразъм+

Студентски
обмен

Програмата Еразъм+ еизключително привлекателна застудентите от ЕС и асоцииранитекъм него държави главно порадиследните две причини:
1. Осигурява достъп до другиевропейски висши образователнисистеми без заплащането наакадемични такси и при условиятана пълно академично признаванена периода на обучение вприемащата европейскаинституция.

2. Създава условия за културен исоциален досег и съпричастностпо време на периода на престой вприемащите европейски държави.

Програмата ЕРАЗЪМ+ е организирана от Европейския съюз, и по-конректно
Европейската комисия. Тя има за цел да подкрепи образованието, обучението,
младежта и спорта в Европа. Чрез нея се подкрепят приоритети и дейности,
посочени в европейското пространство за образование, плана за действие в

областта на цифровото образование и Новата европейска програма за
умения.

Програмата Еразъм+ ти
предоставя страхотната

възможност да реализираш
определен период от твоето
образование в европейско
висше училище. Този период е

строго определен и е в рамките

на минумум 3 и максимум 10

календарни месеца за една

академична година.

НА СЛЕДВАЩАТА СТРАНИЦА ЩЕ НАМЕРИШ
ВПЕЧАТЛЕНИЯТА НА НАШИ КОЛЕГИ, КОИТО СА
СЕ ВЪЗПОЛЗВАЛИ ОТ ТАЗИ ВЪЗМОЖНОСТ!

Как можеш да се кандидатираш, какво
представлява и какво можеш да очакваш
ще разбереш на следващите страници.

Уникална възможност за теб да
участваш в обучение в европейски
висши училища за определен период!

ВАЖНОТО

СТРУВА

КАКВО
ПОЛУЧАВАШ

СЕ СЛУЧВА

ЗА ТЕБ



Ето какво споделят нашите колеги,
които са участвали в програмата

Студентски
обмен

Програмата
Еразъм+

"Програмата "Еразъм+" предлага на студентите възможност, която не бива да
бъде подминавана. Прекарах 5 месеца в Кьолн, Германия, в които имах

възможност да се запозная с много и различни хора, подобрих езиковите си
знания, пътувах, но и "сверих часовника" си за образованието в България и
извън нея. Първите седмици минаха, без да усетя как - бързо и динамично.

През деня бяхме в университета, а следобед и вечер се организираха
разходки из околността, посещения, вечери. Всеки уикенд имахме екскурзия

до близък град, парти или друго забавление. После дойде ред и за по-
академичната част от времето, прекарано там. Ученето и подготовката през
семестъра се оказаха от голямо значение за резултатите накрая. Не е лесно,
но с добра организация на времето и с повече усилия високите оценки от
изпитите не са невъзможни. Докато свикнеш с живота там, семестърът е

приключил и идва време да се прибираш в България. След края на "Еразъм
семестъра" си спомняш само положителните емоции, хубавите неща, които

са ти се случили, и местата, които си имал възможност да посетиш.”

"Като студент по "Еразъм+" променяш навиците си на
учене, разбираш как работи чуждата образователна
система, научаваш се бързо да се адаптираш - всичко

това за мен лично беше трудно, но и безкрайно
полезно. Програмата спомага за развиването на

езикови умения и подпомага културния обмен. Лично
аз бих препоръчала на всеки студент да се възползва
от прекрасната възможност, която университетът му

предлага."

"Бих казала, че "Еразъм+" е нещо, което всеки
трябва да опита. Да, не е лесно да си далеч, има
трудности и моменти, в които имаш само себе
си, но всичко си заслужава в името на това да се
докоснеш до нещо толкова различно. Имаш
възможността да опознаеш нови хора, да

пътуваш много, а също така и да се справиш с
предизвикателството да се приспособиш на
място, което е тотално различно от това, на

което си свикнал в България."

Ина
Петрова

Десислава
Косева

Деница
Пачева

НАШИЯТ СЪВЕТ Е:

НЕ ПРОПУСКАЙ ТАЗИ УНИКАЛНА ВЪЗМОЖНОСТ!



Oсъществява и поддържа активни
контакти с работодатели

Кариерен център

Предлага информация за
конкретни работодатели и

предлаганите от тях стажантски и
работни позиции

Съдейства при подготовка на
портфолио за кандидатстване за стаж

или работа

Oрганизира презентации, семинари,
обучения, дни на кариерата, консултации от

професионален кариерен консултант

За повече информация: 

Кариера и стаж 
Със сигурност си прав/а, ако

смяташ, че ти е рано да
мислиш за кариера. И все пак
е по-добре да се осведомиш за
възможностите, които имаш.

Нашият съвет: Бъди
информиран! 

А сега

накъде? 

careercenterfeba

facebook.com/feba.careers

twitter.com/feba_careers

https://www.instagram.com/careercenterfeba/?hl=bg
https://bit.ly/2Y5Ir9I
https://twitter.com/feba_careers


Подводни камъниПодводни камъни  
Чети информацията на стените, таблата и страниците във

Фейсбук!
Поне веднъж в седмицата проверявай уебсайта на факултета

за актуална информация! 
www.uni-sofia.bg/feba

 Според Закона за защита

на личните данни

администрацията няма

право да дава информация

за студентския статус на

външни лица (били те

родители или приятели).

Ако все пак се наложи те да

се свържат с

администрацията, нека

носят упълномощаващо

писмо.

Освен избираеми
дисциплини факултетът

предлага и факултативни
такива. Те не носят

кредити, но пък
представляват добър

начин  за разширяване на
знанията.

Изисква се през всеки

семестър студентите да са

натрупали поне 30 кредита

от своето обучение.

Кредити се получават при

полагане на

задължителните

дисциплини в учебния

план на специалността,

както и при полагане на

съответния брой

избираеми дисциплини,

посочени изрично в плана. 

Спортът през първата ивтората година еЗАДЪЛЖИТЕЛЕН.По-добре се запиши повреме на обявенитесрокове.

Спазвай всички срокове, за

да ти бъде по-лесно. 

Информация за тях можеш

да откриеш на различни

места, сред които са сайтът

и Фейсбук групите на

факултета.  

http://www.uni-sofia.bg/feba


Повярвай ни, всички сме го правили. И повярвай ни, не всеки път
завършва добре. Да, максимата е "полят изпит, взет изпит", но не
пречи да се подготвиш навреме, за да ти е спокойно, когато дойде
и този момент. Така че бъди постоянен/на по време на семестъра,

за да си улесниш работата (може дори да се освободиш от някой
изпит), и най-важното: вярвай в себе си, за да успееш!

4 .  НЕ  ОСТАВЯЙ  ВСИЧКО  ЗА  ПОСЛЕДНИЯ  МОМЕНТ

Повечето преподаватели дават възможност на студентите да
изберат кога да се проведе изпитът им, за да не се получи

прекалено натоварен график. Внимателно помисли и обсъди с
колегите си как да разпределите изпитите през сесията, така че да

имате достатъчно време за учене.

3 .  КООРДИНИРАЙ  СЕ  С  КОЛЕГИТЕ  И
ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ

Недей да си мислиш, че цял семестър те очакват купони и почивка.

Необходимо е да отделяш време за самоподготовка по предметите,

за да можеш да участваш пълноценно в дискусиите в
упражненията и да усвоиш материала.

1 .  НЕ  ПОДЦЕНЯВАЙ  УНИВЕРСИТЕТА

Съветваме те в първи курс да се фокусираш върху ученето и да не
започваш работа, за да можеш да си стъпиш здраво на краката.

След това, разбира се, работата е ценно нещо, но не забравяй, че
лекциите си вървят и не трябва да изоставаш. Така че нашият съвет

е да не работиш на пълен работен ден, поне не в началото.

2 .  НАМЕРИ  БАЛАНСА

ЧОВЕК  И  ДОБРЕ  ДА  ЖИВЕЕ ,

ИДВА  СЕСИЯТА . . .

ПОЖЕЛАВАМЕ  ТИ  УСПЕХ !

МАЛКИ  СЪВЕТИ  ОТ
РЕДАКТОРСКИЯ  ЕКИП

НАЙ -ВАЖНОТО ,  КОЕТО  ТРЯБВА  ДА
ИМАШ  НАУМ ,  КОГАТО  ДОЙДЕ  ВРЕМЕ

ЗА  УЧЕНЕ

Как да се подготвиш успешно, да извлечеш
максимума от всяка дисциплина и, разбира се, да се

справиш успешно с изпитите



 "Това, което искам да ви посъветвам, е да бъдете
смели, да преследвате мечтите си (лични или

професионални) и да не се страхувате от
провала. Провалът е индуциран от собствените

ви мисли, че няма да успеете. Когато сте сигурни
в себе си, вие вече сте постигнали целта си."

 
          Теодора Каврошилова, A-LIGN

Съвети от вече
завършилите 

"Съветите, които бих искал да предам на студентите в
Стопанския факултет, са няколко на брой. На първо място,
не приемайте нищо прекалено лично, мислете позитивно
и си поставяйте високи цели в кратък и дългосрочен план. 

Също така не разчитайте само и единствено на факултета като
източник на знания, а развивайте самостоятелно познанията си в

интересните за вас сфери, участвайте в извънуниверситетски
дейности и се възползвайте от всяка добра отворена възможност. В

края, но не на последно място - не забравяйте да се забавлявате
много!"

 
                     Тодор Енев, Frontex International

 "Аз смятам, че няма спадове и провали. Може да
има застой на развитието. Може да

преустановиш развитието си в една област и да
започнеш в друга, но това не е провал."

 
                          Милка Дамянова, Deloitte Audit

 "Щях да се занимавам повече с
допълнителни дейности, а не само с

изпити. След като завърших осъзнах, че
има толкова много знание освен

изпитите и студентът трябва да се
включва в различни дейности, за да

придобие допълнителен
професионален опит."

 
Наталия Александрова, ЧЕЗ



ИНТЕРЕСНИ СЪБИТИЯ
ОТ ПОСЛЕДНАТА
УЧЕБНА ГОДИНА

Споразумение за сътрудничество между
Банка ДСК и Стопанския факултет

Споразумението за сътрудничество между финансовата
институция и Стопанския факултет на СУ "Св. Климент
Охридски" е вече факт. Банка ДСК се ангажира да бъде
активен участник в подготовката на бъдещи специалисти
по икономика и финанси както чрез гост-лекции, така и с
включването на анализи на реални казуси в обучението на
студентите. 

"Прозорец към моята Европа"
 

Конкурсът "Еразъм+ със Стопанския факултет на СУ: прозорец
към моята Европа" приканва студентите да покажат красотата на

Европа през своите очи и да станат част от първата изложба на
открито, която Стопанският факултет организира в партньорство

със Столична община, Бюрото на Европейския парламент и
Представителството на Европейската комисия в България.

Икономическа група "Филипов и партньори"
учреди стипендиантска програма

Част от споразумението е учредяването на стипендиантска
програма от Икономическа група "Филипов и партньори",
която има за цел да осигури семестриални такси за обучение
на минимум трима студенти от Стопанския факултет на СУ
"Св. Климент Охридски". В изпълнение на програмата
Икономическа група "Филипов и партньори" ще заплаща
(възстановява) семестриални такси за обучение на
избраните стипендианти.

Кариерен форум 6.0 

За шеста поредна година се проведе Кариерният форум на
Стопанския факултет. Въпреки ситуацията с COVID-19,
онлайн провеждането на Кариерен форум 6.0 не беше
възпрепятствано. В него взеха участие различни
представители на бизнеса и запознаха студентите с
възможностите, които предлага компанията, която
представляват. 

"Дни на отворените врати" е инициатива, създадена от
екипа на Кариерния център на Стопанския факултет с цел
студентите да се запознаят с представители на различни
компании и да им се предостави възможността да
опознаят широкия спектър от възможности за тяхното
кариерно развитие. В тази инициатива взимат участие
различни партньори на Стопанския факултет, сред които
са УниКредит Булбанк, Хенкел и AIESEC. 

ДНИ НА
ОТВОРЕНИТЕ

ВРАТИ 



Страница на Кариерния център
към Стопанския факултет

ПОЛЕЗНО
QR КОДОВЕ КЪМ СТРАНИЦИ, СВЪРЗАНИ СЪС

СТОПАНСКИЯ ФАКУЛТЕТ, КОИТО ЩЕ
ИЗПОЛЗВАШ В ПЕРИОДА НА ОБУЧЕНИЕТО СИ

Електронно oбучение в 
Софийския университет (E-learn)

Актуална информация за
специалност Икономика и финанси
(с английски език и с френски език)

Актуална информация за
специалност Стопанско управление

(с английски език)

Актуална информация за специалност
Счетоводство, финанси и дигитални

приложения

Страницата на 
Стопанския факултет  

Вход към СУСИ

Страницата за справка за
потребителско име в СУСИ

Актуална информация за
специалност Стопанско управление

(с немски език)

Актуална информация за
специалност Стопанско управление

(с френски език)

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