
1 
 

ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО 

ИЗБИРАЕМИТЕ ДИСЦИПЛИНИ В СТОПАНСКИЯ ФАКУЛТЕТ 

 

Настоящите правила са приети с решение 

на ФС на Стопанския факултет, Протокол 

№ 4/2.04.2020 г. и актуализирани с Протокол 

№ 5/26.04.2021 г. Влизат в сила от учебната 

2021/2022 година. 

 

ОКС „БАКАЛАВЪР“ 

1. Кампанията за избираемите дисциплини в ОКС „бакалавър“ за зимния семестър 

се провежда чрез Системата за управление на студентската информация СУСИ 

през септември. От 15 до 30 септември студентите записват желани дисциплини. 

Отписване от избираема дисциплина се допуска до 10 октомври с подаване на 

заявление до Декана на Стопанския факултет. Дисциплини, които са останали 

записани след посочената крайна дата, стават задължителни за студента и той се 

включва в изпитните протоколи по тях. Направеният избор от студентите не 

подлежи на преразглеждане по време на семестъра.   

2. Кампанията за избираемите дисциплини в ОКС „бакалавър“ за летния семестър 

се провежда чрез Системата за управление на студентската информация СУСИ 

през февруари. От 1 до 15 февруари студентите записват желани дисциплини. 

Отписване от избираема дисциплина се допуска до 1 март с подаване на заявление 

до Декана на Стопанския факултет. Дисциплини, които са останали записани след 

посочената крайна дата, стават задължителни за студента и той се включва в 

изпитните протоколи по тях. Направеният избор от студентите не подлежи на 

преразглеждане по време на семестъра.  

3. Дисциплините с продължаващо обучение през двата семестъра се избират от 

студентите за цялата учебна година по време на кампанията за зимния семестър. 

Отписване от тях не се допуска по време или след първия семестър.   

4. По време на следването си всеки студент има право най-много на три избираеми 

дисциплини, по които не е положил семестриален изпит и няма оценка. Тези 

дисциплини се отписват служебно при дипломирането, ако студентът има 

необходимия брой кредити от избираеми дисциплини съгласно учебния план.  

5. Обучението по избираемите дисциплини в ОКС „Бакалавър“ се провежда при 

записали се минимум шест студенти. Студентите задължително посочват в 

Системата за управление на студентската информация СУСИ резервни 

дисциплини, към които се насочват при недостатъчен брой желаещи за 

провеждане на занятия. 

6. Студентите избират учебни дисциплини само от включените в учебния план на 

тяхната специалност. Всички други дисциплини, които студентите желаят да 

посещават и да положат изпит по тях, се считат за факултативни. Оценките от 

факултативни дисциплини не се включват в общия успех, не формират 

допълнителни кредити и не могат да компенсират кредитите от задължителните 

и избираемите дисциплини. 
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7. Обучението по избираемите дисциплини се провежда в една група и една 

избираема дисциплина може да се предлага на студентите само в един курс, както 

е посочено в учебния план. Списък на избираемите дисциплини по специалности 

съгласно актуалния учебен план се помества на интернет страницата на 

Стопанския факултет преди началото на всяка кампания.  

8. За всички избираеми дисциплини в Системата за управление на студентската 

информация СУСИ се включва кратка анотация за съдържанието на курса, езика 

на провеждането му, изискванията на преподавателите и се прилагат учебните 

програми. Оценяването по всички избираеми дисциплини е с текуща оценка. 

9. Отговорниците на бакалавърските специалности информират студентите за 

началото на кампанията, актуалния списък на избираемите дисциплини и 

поддържат контакт с тях в случая на въпроси. Студентите се уведомяват за 

наложени ограничения при избираемите дисциплини, както и че техният избор не 

подлежи на преразглеждане по време на семестъра.  

10. Заместник-деканът по учебната дейност предлага корекция в преподавателските 

екипи на база записаните студенти по избираеми дисциплини след 10 октомври и 

1 март всяка учебна година, която не подлежи на преразглеждане в рамките на 

зимния и летния семестър.    

11. Обучението по езикови дисциплини в избираема форма се осъществява по други 

правила.  

12. За подготвянето и провеждането на кампанията по избираемите дисциплини 

отговаря инспектор „Информационни дейности“ в Стопанския факултет.  

 

ОКС „МАГИСТЪР“ 

1. Кампанията за избираемите дисциплини в ОКС „магистър“ за зимния семестър се 

провежда чрез Системата за управление на студентската информация СУСИ през 

октомври. От 15 до 30 октомври студентите записват желани дисциплини. 

Дисциплини, които са останали записани след посочената крайна дата, стават 

задължителни за студента и той се включва в изпитните протоколи по тях. 

Направеният избор от студентите не подлежи на преразглеждане по време на 

семестъра и не се разглеждат заявления за отписване. 

2. Кампанията за избираемите дисциплини в ОКС „магистър“ за летния семестър се 

провежда чрез Системата за управление на студентската информация СУСИ през 

февруари/март. От 20 февруари до 5 март студентите записват желани 

дисциплини. Дисциплини, които са останали записани след посочената крайна 

дата, стават задължителни за студента и той се включва в изпитните протоколи 

по тях. Направеният избор от студентите не подлежи на преразглеждане по време 

на семестъра и не се разглеждат заявления за отписване. 

3. По време на следването си всеки студент има право най-много на две избираеми 

дисциплини, по които не е положил семестриален изпит и няма оценка. Тези 

дисциплини се отписват служебно при дипломирането, ако студентът има 

необходимия брой кредити от избираеми дисциплини съгласно учебния план.  

4. Студентите избират учебни дисциплини само от включените в учебния план на 

тяхната магистърска програма. Всички други дисциплини, които студентите 

желаят да посещават и да положат изпит по тях, се считат за факултативни. 

Оценките от тях не се включват в общия успех, не формират допълнителни 
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кредити и не могат да компенсират кредитите от задължителните и избираемите 

дисциплини. 

5. За всички избираеми дисциплини в Системата за управление на студентската 

информация СУСИ се включва кратка анотация за съдържанието на курса, езика 

на провеждането му, изискванията на преподавателите и се прилагат учебните 

програми, които са достъпни за студентите.  

6. Обучението по избираемите дисциплини се провежда в една група.   

7. Водещата катедра за дадена магистърска програма може да ограничи обучението 

по избираемите дисциплини в ОКС „магистър“, като заложи минимум записали 

се студенти за провеждане на занятия.  

8. При започване на кампанията за избираемите дисциплини студентите се 

уведомяват за наложените ограничения, както и че техният избор не подлежи на 

преразглеждане по време на семестъра. Студентите задължително посочват в 

Системата за управление на студентската информация СУСИ резервни 

дисциплини.   

9. Дисциплините с продължаващо обучение през двата семестъра се избират от 

студентите за цялата учебна година. Отписване от тях не се допуска по време или 

след първия семестър. 

10. За подготвянето и провеждането на кампанията по избираемите дисциплини 

отговаря инспектор „Информационни дейности“ в Стопанския факултет.  

 

 


