Актуална информация за нашите бакалавърски специалности е достъпна на:
Икономика и финанси (английска и френска програма) - https://bit.ly/Plan-EcFin
Стопанско управление (английска програма) - https://bit.ly/Plan-StU_AE
Стопанско управление (немска програма) - https://bit.ly/Plan-StU_DE
Стопанско управление (френска програма) - https://bit.ly/Plan-StU_FR
Счетоводство, финанси и дигитални приложения с обучение на английски език https://bit.ly/Plan-AFDA
От учебните планове можете да се ориентирате за задължителните и избираемите
дисциплини, които ще изучавате!
Документи, свързани с обучението на студентите - достъпни на https://bit.ly/ZaStudenta
•
Избираеми дисциплини
Записват се от 15 до 30 септември за зимния семестър и от 1 до 15 февруари за летния семестър
Студентите избират учебни дисциплини само от включените в учебния план на тяхната специалност
За четирите курса на обучение студентите трябва да изберат между 8 и 10 дисциплини (носещи необходимия по учебен
план минимален брой кредити), което зависи от Вашите предпочитания и не е задължително да е още от първи курс
В първи и втори курс избираемите дисциплини са предимно с чуждоезикова насоченост, а в трети и четвърти курс
надграждат базовата подготовка на студентите в областта на съвременните икономически, управленски и финансовосчетоводни знания и софтуерни приложения
•
Чуждоезиково обучение
Задължително спрямо профила на специалността в първи и втори курс с изключение на спец. Счетоводство, финанси и
дигитални приложения, в която обучението е изцяло на английски език
В свободно избираема форма по общоикономически и бизнес английски, френски или немски език при вече постигнато
ниво на владеене на съответния език
Във факултативна форма по испански, италиански и руски език за начинаещи
Оценките и кредитите от факултативните учебни дисциплини не се включват в общия успех на студентите, както и при
изпълнението на учебния план
След записване с получения факултетен номер
•
Практически стаж в организация в трети курс
следва да направите справка за потребителско име
•

Еразъм мобилност и възможност за двойна диплома

на: http://cas.uni-sofia.bg/, което Ви дава достъп до:

•

Правила за условно записване на студенти

•

По административни въпроси
Бланки на документи: https://bit.ly/SU-blanki
Инспектор студенти и електронни системи
кабинет 100 и 02/873 99 41
Бистра Иванова: b.ivanova@feb.uni-sofia.bg
Неда Николова: n.nikolova@feb.uni-sofia.bg
Красимира Тонова: krasy@feb.uni-sofia.bg
Мобилност на студенти
кабинет 119 и 02/801 30 83
Алида Ризова: alida@feb.uni-sofia.bg
Секретар на Стопанския факултет
кабинет 404 и 02/873 83 10
Анелия Стефанова: any@feb.uni-sofia.bg
Касиер - кабинет 408 и 02/873 83 10
Венета Симеонова: venij@feb.uni-sofia.bg
При непроведени занятия
кабинет 410 и 02/423 25 08
Десислава Лещарова: desi@feb.uni-sofia.bg
Главен инспектор администрация

•

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
Подаването на документи за общежитие изисква
потребителско име и парола в СУСИ 4
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