БАКАЛАВЪРСКО ЛЯТО и ЕСЕН 2012
/всичко, което трябва да знаете за
академичното ви лято и есен/
МОЛЯ ДА БЪДЕ ИЗЧЕТЕН ЦЕЛИЯT ТЕКСТ

ЗА ДИПЛОМИРАНИТЕ
Официалното връчване на дипломите ще се проведе на 20 май от 14 ч. в Аулата на
Ректората. Във връзка с промоцията - до 19 май всеки трябва да дойде лично или да
изпрати упълномощено лице /пълномощно без да е нотариално заверено/, за да се
подпише за получаването и да потвърди присъствие. Възможно е да стане в цялото
работно време 9-17.30ч. /стая 402/. Също в посочения срок е възможно да уведомите на
адрес: d.boteva @ feb.uni-sofia.bg за евентуално отсъствие или присъствие на вас или
ваш колега (за получаване на известието ще получите потвърждение). Ако потвърдите
присъствие, без да сте подписали, ще трябва да търсите списъците за получаване и да
се подпишете В АУЛАТА.
ДИПЛОМАНТИ, НЕПОТВЪРДИЛИ ПРИСЪСТВИЕ, НЯМА ДА ПОЛУЧАТ
ДИПЛОМИТЕ СИ НА ТЪРЖЕСТВЕНАТА ПРОМОЦИЯ!!!
За церемонията трябва да дойдете в 13ч. на полуетажа под Аулата за получаване на
тогите. ШАПКИ НЕ ВЛИЗАТ В РИТУАЛА!!!
Дипломираните в предишни сесии, които са получили дипломите си
предварително, а биха желали да ги получат официално, могат да ги дадат след
получаването на тогите - на Долорес. За тогите трябва да се обадят по телефона и да
бъдат включени в списъка.
ЩЕ ПРИВЕТСТВАМЕ ПРИСЪСТВИЕТО НА ВАШИТЕ БЛИЗКИ И ПРИЯТЕЛИ!

ЗА ОТСЪСТВАЩИТЕ ОТ СОФИЯ
НЕ ОСТАВЯЙТЕ РАБОТИТЕ ВИ ДА СЕ ДВИЖАТ ОТ РОДИТЕЛИ, БЛИЗКИ
ИЛИ ПРИЯТЕЛИ, А ОТ СЪСТУДЕНТИ - най-добре от София! За ангажиментите Ви в
Отдел “Студенти” на факултета, ако се изпълняват от състуденти, не е необходимо
пълномощно /записване, уверения/, в случай на участие на други лица – пълномощно –
нотариално заверено.

За общежитията:
Молби се подават, съгласно спусканата информация от ПСБО. Успехът се
декларира лично /за І-ви курс се включва и оценката по спорт/, без документация от
стая 402. В успеха влизат задължителните предмети /на български и/или др. езици/ +
един изборен. Документите се подават онлайн , а след това и в бл. 42Б - Студентски
град. Неположените изпити се смятат като двойки. Необходимо е пълномощно. Следете
информацията на Комисията по настаняване и следните два сайта: www.uni-campus.net
и www.fssfeba.wordpress.com.
Успехът се потвърждава от отдел “Студенти”, в уверение, при записването
през м. септември или октомври.

За изпитите:
Обща информация
Студентите могат да бъдат записани за следващата учебна година с
положени всички или неположени до 2 изпита от предходни години - без спънки.
При неположени 3-4 изпита се подава молба – бланка до Декана в стая 402
/9-13ч/, не по-късно от 16 октомври. ВСЕКИ ИМА ПРАВО ДА БЪДЕ ЗАПИСАН С
ДЕКАНСКО РАЗРЕШЕНИЕ 1 /ЕДИН/ ПЪТ ПО ВРЕМЕ НА СЛЕДВАНЕТО.

За записването:
Какво да оставите на състудентите си:
- надписана студентска книжка,
- книгите за връщане в библиотеката, удостоверява се с печат в книжката,
- ххх лв. такса /за плащащите/ и определен брой уверения /бланки/,
- при неположени 3-4 изпита – молбата се подава при записването,
- информация за изпитното ви състояние /устна/.

ЗА ДИПЛОМАНТИТЕ
Всички дипломанти трябва да проверят изпитния си
статус до 31 май .
Лятна дата за ДИ – 10.07.12 - абсолютно необходимо е оценките
от лятната сесия-2012 да бъдат вписани в студ.книжка.
Необходими условия:
- Взети всички изпити,
- Заверен стаж.
Процедура:
Положилите изпитите си преди сесията подават молби от 4 до 15 ЮНИ.
Подадените за предишни сесии молби се прехвърлят служебно!
Положилите изпитите си през юлската сесия подават молби веднага, когато
са готови, но не по-късно от 9 юли. Моля да обърнете внимание на
изключително краткия срок и да не оставяте молбата за последния момент.
9-13ч., стая 402
Носете:
- Студ. книжка, задължително разпечатка за успеха/за поотдавнашните студенти.
- Ксерокопие на оценките от последната сесия/студ.книжка/.
- 2бр. Снимки - паспортни и с прилично облекло.
- Евентуално 170,00 лв. административна такса за завършилите поотдавна.
ПРЕДВАРИТЕЛНО ТРЯБВА ДА СТЕ НАЯСНО КАКЪВ ДОКУМЕНТ
ЩЕ ВИ ТРЯБВА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В МАГИСТЪРСКА
ПРОГРАМА. ПОРАДИ ПРОМЯНА В НАЧИНА НА ИЗДАВАНЕ НА
ДИПЛОМИ, СПЕШНИ ПОРЪЧКИ НЕ СЕ ПРИЕМАТ. ЗА НАШИЯ
ФАКУЛТЕТ Е НЕОБХОДИМО САМО УВЕРЕНИЕ /10лв./, МОЖЕ ДА
ВИ СЕ ИЗДАДЕ И АКАДЕМИЧНА СПРАВКА, КОЯТО ТРЯБВА ДА СЕ
ПОРЪЧА ПРИ ПОДАВАНЕ НА МОЛБА ЗА ЯВЯВАНЕ /ТАКСА 15/50
лв/.

Препоръчвам явяване на предварителни кандидат-магистърски изпити в
нашия факултет през м. юли, независимо дали сте взели всички
бакалавърски, за да имате опция – най-висок бал и физическа възможност.
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНСПЕКТИ, ФОРМАТ И
ДРУГИ ПОДРОБНОСТИ ОКОЛО ДИ ТЪРСЕТЕ ПО-КЪСНО НА:
www.uni-sofiа.bg/feba - дясно Стопански факултет--- За студенти
актуално--- Информация за катедрите/в ляво/---съответна катедра……..
Икономика или Стопанско управление, също--- Календар
Бакалаври.
Дипломантите трябва да се явят на посочената дата в 7,30ч., във фоайето
на 4-ет. При започването на изпита да се информират за възможността за
евентуално отказване. Студ. книжки да са надписани на съответната
страница за ДИ.
Работите ще могат да се видят в определен от комисиите срок.
Положилите успешно ДИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЛЕДВА ДА ВЪРНАТ
КНИГИТЕ СИ В БИБЛИОТЕКАТА /удостоверява се с печат в
студ.книжка и в приемното време на Д.Ботева ДА ПОЛУЧАТ
НЕОБХОДИМИТЕ ИМ КАНДИДАТ-МАГИСТЪРСКИ И ДРУГИ
ДОКУМЕНТИ.
СРОК 13 ЮЛИ .
НЕИЗВЪРШИЛИТЕ ТОВА В ПОСОЧЕНИЯ СРОК НЯМА ДА БЪДАТ
ОБСЛУЖВАНИ ПО ПОСОЧЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ М.СЕПТЕМВРИ
Дипломантите се осигурявт здравно от Университета до месец юли
/включително/ след записания последен, осми семестър, ако нямат
доходи от работа или пенсия или не са навършили 26 г.

Есенната дата за ДИ - 5 септември.
Студенти подават молби от 23.08 до 04.09 включ. и след взимане на
последния изпит. Много разчитам, студентите, които се надяват на ДИ
през септември (имат да взимат 1-2 изпита) да ми се обадят по телефона
за някаква предварителна подготовка ОТ МОЯ СТРАНА. Следва
подаване на молба. За условия, необходими документи, процедура и
следващи действия виж. “Лятна дата”

ЗА ВСИЧКИ СТУДЕНТИ
11.06 - 06.07.2012 лятна сесия
Всички студенти трябва да бъдат вписани в протоколите - при липса на
нечие име съответния студент трябва да се обърне незабавно към отдел
“Студенти”.
В компютърните протоколи за съответната сесия и година излизат
студентите, които са записани редовно в съответната година или са
прекъснали. Студенти, чиито изпит е останал неположен от предишни
години, се вписват срещу такса от 20 лв. Изключение правят онези, които
са били на обучение в чужбина по програма “Еразъм” и приравнителните

изпити. Желателна е предварителна консултация в 402 стая (9-13ч.).
Студентите, семестриално завършили през 2010/11г., имат право да се
явят на лятна сесия - ЛИКВИДАЦИОННА ЮНСКА СЕСИЯ срещу такса
от 50лв. /еднократна/ . Ако са я платили през зимата, не заплащат. И в
двата случая следва да се обадят на Долорес за вписване в протоколите.
„Изостаналите изпити” трябва да се уредят след определяне датите за
лятна сесия, за да не се получи дублиране на изпити за една и съща дата.
Предвид новия начин на изработване на протоколите, МОЛЯ всички
изостанали изпити да бъдат уредени до 15 юни.
Задълъжително е внасяне на оценките от лятната сесия в
студентските книжки, ОСОБЕНО ЗА СТУДЕНТИТЕ от ІV-ти курс, които
смятат да се явяват на ДИ през юли, или от септемврийската – за ДИсептември.

27.08-08.09 поправителна/повишителна сесия
Студенти, чиито изпит е от настоящата година и не е взет, излизат
автоматично в протоколите за поправителната сесия. За повишаване
могат да се запишат студенти само ако изпитът е от настоящата година,
след заплащане на такса 20 лв. За изпити изостанали от предишни
години - виж “Лятна сесия”. Ликвидационната сесия касае само зимно и
лятно явяване на завършилите семестриално през уч. 2010/11г., през
септември вече се заплащат 20лв. Важи и внасянето в книжките за
дипломантите.

ЗА СТАЖОВЕТЕ
Следете за информация от кат. Икономика и Стопанско
управление на таблата или в посочения по-горе ред: www.unisofia.bg/feba — в дясно Стопански факултет – студенти —
вляво— информация за катедрите.

ЗА ОБЩЕЖИТИЯТА
Виж “ЗА ОТСЪСТВАЩИТЕ”
ПРЕХВЪРЛЯНИЯ И ПАРАЛЕЛНО ОБУЧЕНИЕ
Прехвърляне е възможно след завършен най-малко І-ви курс
(молби в Учебен отдел на Ректората).
Паралелно обучение, заедно с друг факултет, САМО СЛЕД
ЗАВЪРШЕН ВТОРИ КУРС. По-подробна информация търсете в
сайта на СУ.
ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ (уверения, АС, копия
на дипломи за средно образование и др.) ТРЯБВА ДА СЕ
ОФОРМЯТ ОТ СТУДЕНТИТЕ ДО 13 ЮЛИ!
ОТ 16-ти ЮЛИ ДО 22-ти АВГУСТ /вкл./ ОТДЕЛ “СТУДЕНТИ”
НЯМА ДА РАБОТИ ПОРАДИ необходимостта за ползване на

отпуски –ЗАПОВЕД ОТ РЕКТОРА СЪГЛАСНО КОЯТО
УНИВЕРСИТЕТЪТ И ФАКУЛТЕТИТЕ СЕ ЗАТВАРЯТ.

1октомври – откриване на уч. 2012/13 г.
ЗАПИСВАНЕ НА НОВАТА ГОДИНА
Условията виж в “ЗА ОТСЪСТВАЩИТЕ”- За записване
През м. септември се записват САМО и ЗАДЪЛЖИТЕЛНО
СТУДЕНТИТЕ, ПОЛУЧАВАЩИ НАСЛЕДСТВЕНА ПЕНСИЯ и/или по
желание, тези които имат отношения с ОБЩЕЖИТИЯТА и не желаят да
чакат на големите опашки през октомври.
При записването носете попълнени необходимите уверения!
Не се заплаща такса за уверения с направление: БДЖ, ПСБО/други
общежития, НОИ, стажове, НАП.
ГРАФИК ЗА ЗАПИСВАНЕ:
Специалност СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ
2.10 - ІІ-ри курс
3.10- ІІІ-ти курс
4.10- ІV-ти курс
Пропусналите датата си УПРАВЛЕНЦИ - 5 октомври.
Спец. ИКОНОМИКА
08.10 - ІІ-ри курс
09.10 - ІІІ-ти курс
10.10- ІV-ти курс
Пропусналите датата си ИКОНОМИСТИ – 11-12 октомври.
В периода 15-19 /вкл./ октомври се записват студентите пропуснали срока
си или с определени проблеми. Те намаляват бройката на отпусканите
стипендии.
ЗА ПРЕКЪСВАНЕ:
Съгласно Правилника на СУ студентите имат право да прекъсват общо
4 год. по време на следването. По една година за неположени достатъчно
изпити или по уважителни причини. За обучение в чужбина, по
майчинство или по болест - до 4 г. Прекъсването може да стане от летен
или от зимен семестър след завършен първи курс /по болест след първи
семестър/. За прекъсване по болест се прилага медицински документ от
лекарска комисия, за обучение в чужбина – документ за записване там и
се заплаща една семестриална такса. Прекъсването се оформя с подаване
на молба - формуляр в стая 402 и касае само ЕДНА ГОДИНА. След
изтичането й, при необходимост, се подава нова – в същото време. 3а уч.
2012/13 г. молби се подават от 10.09 до 19.10.09г. /9-13ч./.

СТУДЕНТИТЕ, НЕУРЕДИЛИ СТАТУСА СИ ДО 20 ОКТОМВРИ
/ЗАПИСАНИ ИЛИ ПРЕКЪСНАЛИ/, СЛЕДВА ДА БЪДАТ
ОТСТРАНЕНИ ОТ СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ.
НАСТОЯТЕЛНО МОЛЯ ЗА СПАЗВАНЕ НА СРОКОВЕТЕ И
РАБОТНОТО ВРЕМЕ СЪС СТУДЕНТИ, ПОРАДИ СПУСКАНЕТО ОТ
УНИВЕРСИТЕТА НА МНОГОБРОЙНИ ЗАДАЧИ – С КЪСИ СРОКОВЕ,

ОСОБЕНО ЗА МЕСЕЦИТЕ СЕПТЕМВРИ И ОКТОМВРИ
СЛЕД ИЗЧИТАНЕ НА ЦЕЛИЯ ТЕКСТ, от 7 до 11 МАЙ ОЧАКВАМ
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОПУСНАТИ ПРОПУСКИ /целодневно на тел.
02-8738310/.

НА ВСИЧКИ - - - ДОВОЛНО ЛЯТО!

ДБ

