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ААККААДДЕЕММИИЧЧННАА  ППООЛЛИИТТИИККАА  
  

  

  
ММ ии сс ии яя тт аа   нн аа   ББ СС УУ   ее ::   

Да бъде гъвкава, предприемчива и социално отговорна 

институция, която подготвя специалисти с висше 

образование и способности за бърза професионална реализация 

и кариера в динамично развиваща се и 

глобализираща се среда.  
 
 
 
 

ОО бб рр аа зз оо вв аа тт ее лл ее нн   пп рр оо фф ии лл   
 
 Науки за обществото, бизнеса и правото 
 Хуманитарни науки 
 Технически и компютърни науки 
 

  

  

  

  

ОО сс нн оо вв нн ии   цц ее лл ии ::   
 

Да обединява и вдъхновява студентите за високи 
постижения, социално реализиране и развитие през 
целия живот.  
 

Да осигурява научна и професионална среда, която 
подпомага изявата, предприемчивостта и 
лидерството. 
 

Да приобщава, закриля и обезпечава 
съвременната академична общност, нейните научни 
и приложни изследвания и изследователските екипи. 
 

Да създава обществено значими научни резултати, 
да насърчава и прокарва приложението им в 
обучението и в практиката. 
 

Да съдейства за интелектуалното и за духовното 
израстване на личността и обществото, да 
съхранява и обогатява националните и 
общочовешките ценности. 
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ААККААДДЕЕММИИЧЧННАА  ППООЛЛИИТТИИККАА  
  

  

  

СС тт аа тт уу тт ::   

 Създаден с акт на Великото народно събрание от 18.09.1991 г. 

 Акредитиран от Националната агенция за оценяване и акредитация. 

 Носител на международен сертификат за качество ISO 9001:2008. 

 Член на Европейската асоциация на университетите.  
 
 

ПП рр ии оо рр ии тт ее тт ии ::   

 Да предлага специалности с високо и 
устойчиво търсене, като реагира 
изпреварващо на очертаващите се 
тенденции в пазара на труда. 

 Да ориентира обучението към 
изискванията на практиката, като 
развива трайни връзки с бизнеса, с 
професионални организации, с 
правителствени и с 
неправителствени институции. 

 Да гарантира интересите на  

студентите, като осигурява възможности за избор, представителност, мобилност 
и изява.  

 Да развива и усъвършенства дейността си, като изгради рационална система за 
измерване и контрол на качеството.  

 Да предлага социално приемлива цена на обучението, като прилага механизми за 
ефективно управление на ресурсите. 

 Да приобщава учебния процес към европейските ценности и стандарти, като се 
интегрира с други академични институции за обмен на опит и съвместни проекти.  

 Да насочва научноизследователската 
дейност към значими за 
обществената практика проблеми, 
като изгражда конкурентна среда за 
стимулиране и финансиране. 

 Да поддържа оптимално равнище на 
академичния състав, като отстоява 
институционалните критерии за 
подбор, атестиране и научно 
развитие. 

 Да налага високи стандарти за 
работа и общуване, като осигурява 
модерна материална и технологична среда.  
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ООББРРААЗЗООВВААТТЕЕЛЛННАА  ДДЕЕЙЙННООССТТ  
  

ППРРИИЕЕММ  ННАА  ССТТУУДДЕЕННТТИИ  

  

  
ПП рр ии ее мм ъъ тт   нн аа   сс тт уу дд ее нн тт ии   

пп рр ее зз   пп оо сс лл ее дд нн ии тт ее   гг оо дд ии нн ии   сс ее   оо сс ъъ щщ ее сс тт вв яя вв аа   

вв   ии зз кк лл юю чч ии тт ее лл нн оо   нн ее бб лл аа гг оо пп рр ии яя тт нн аа   сс рр ее дд аа ..   

  

  

  

В условията 
на драстичен демографски спад 
и намаляващ контингент на 
завършващите средно образование 
държавата системно увеличава 
разрешените квоти за субсидиран 
прием по държавна поръчка. 

 

Размерът на държавната поръчка 
е по-голям от броя 
на завършилите средно образование. 

 

 

 

 

 

Броят на приетите  
в държавни висши училища нараства, 
а в частните, където студентите 
заплащат по-високи, 
несубсидирани такси, записаните 
кандидат-студенти намаляват. 
 
При такава регулация и  
финансиране на висшето образование 
частните висши училища 
ще функционират във все 
по-неблагоприятна конкурентна среда. 
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ООББРРААЗЗООВВААТТЕЕЛЛННАА  ДДЕЕЙЙННООССТТ  
  

ППРРИИЕЕММ  ННАА  ССТТУУДДЕЕННТТИИ  

  
  

УУ нн ии вв ее рр сс ии тт ее тт ъъ тт   рр ее аа гг ии рр аа   нн аа   

нн ее бб лл аа гг оо пп рр ии яя тт нн аа тт аа   сс рр ее дд аа   чч рр ее зз   гг ъъ вв кк аа вв оо   

пп рр ее дд лл аа гг аа нн ее   нн аа   нн оо вв ии   сс пп ее цц ии аа лл нн оо сс тт ии   ии   чч рр ее зз   

аа кк тт ии вв нн аа   кк аа мм пп аа нн ии яя   сс рр ее дд   кк аа нн дд ии дд аа тт -- сс тт уу дд ее нн тт ии тт ее ..   

  

  
През 2016 г. е осъществен прием в 15 

специалности след средно образование 
и в 15 магистърски програми  
в общо 10 професионални направления. 
 

За завършили средно образование са разкрити 
две нови специалности:  „Предучилищна и 
начална училищна педагогика“  и „Приложна 
информатика и уеб дизайн“.  
 
Нова е магистърската програма „Интегрирани 
компютърни системи и комплекси“. 

 
 

В специалностите след средно образование най-много са записаните в направленията 
„Право“ (20%),“ Информатика и компютърни науки“ (17%), „Икономика“ (16%) и 
„Психология“ (15%). 
 

 

ЗЗ аа   пп ъъ рр вв аа   гг оо дд ии нн аа   ее   оо сс ъъ щщ ее сс тт вв ее нн   пп рр ии ее мм   нн аа   33 00   сс тт уу дд ее нн тт ии   вв   сс пп ее цц ии аа лл нн оо сс тт   

„„ СС оо фф тт уу ее рр нн оо   ии нн жж ее нн ее рр сс тт вв оо ““   вв   нн аа пп рр аа вв лл ее нн ии ее   „„ ИИ нн фф оо рр мм аа тт ии кк аа   ии   кк оо мм пп юю тт ъъ рр нн ии   

нн аа уу кк ии ““ ,,   чч ии ее тт оо   оо бб уу чч ее нн ии ее   ее   ии зз цц яя лл оо   фф ии нн аа нн сс ии рр аа нн оо   оо тт   ОО бб щщ ии нн аа   ББ уу рр гг аа сс ..     
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Информатика и компютърни науки 2 17% 1 2%

Икономика 5 16% 4 18%

Психология 1 15% 1 10%

Електротехника, електроника и автоматика 2 10% 2 15%

Педагогика 1 8% 1 18%

Комуникационна и компютърна техника 1 5% 1 9%

Обществени комуникации и ИН 1 5% 1 2%

Администрация и управление 1 4% 3 14%

Социални дейности 1 12%

Бакалавър и Право Магистър
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ООББРРААЗЗООВВААТТЕЕЛЛННАА  ДДЕЕЙЙННООССТТ  
  

ППРРИИЕЕММ  ННАА  ССТТУУДДЕЕННТТИИ  

  
  

ЗЗ аа   оо сс нн оо вв нн аа   чч аа сс тт   оо тт   

кк аа нн дд ии дд аа тт сс тт вв аа щщ ии тт ее   вв   уу нн ии вв ее рр сс ии тт ее тт аа   

ББ СС УУ   ее   пп ъъ рр вв ии   ии   ее дд ии нн сс тт вв ее нн   ии зз бб оо рр ..     

 

 

 

При проучванията, 
проведени съобразно Системата за 
контрол на качеството, 
95% от анкетираните са посочили, 
че кандидатстват само в БСУ.  
 
  

  

 
 
 

 
 
 
В регионалната структура на 
приетите няма значими 
изменения.  
65% от записаните 
първокурсници са от Бургаска 
област.  

  

  

  

  

  

  

  
 
 
Проучванията показват, че 
най-значимите мотиви на 
кандидат-студентитe да 
предпочетат БСУ, 
са изборът от специалности 
(48%) и близостта до 
местоживеене (39%). 
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ООББРРААЗЗООВВААТТЕЕЛЛННАА  ДДЕЕЙЙННООССТТ  
  

ССТТУУДДЕЕННТТИИ  ИИ  ДДООККТТООРРААННТТИИ  
  
  

СС   пп оо -- мм аа лл кк ии яя   пп рр ии ее мм   бб рр оо яя тт   

нн аа   оо бб уу чч аа вв аа нн ии тт ее   сс тт уу дд ее нн тт ии   нн аа мм аа лл яя вв аа ..     

 

 
През последните две години значително нарасна 
броят на чуждестранните студенти.  
 

Студенти на БСУ са граждани 
на Русия, Казахстан, Турция, Украйна,  
Швеция, Кипър и Нигерия. 
 
Чрез  договор с МКС Колидж, Ларнака - утвърден 
от Министерство на образованието на  
Р. Кипър, БСУ се нареди сред петте български 
висши училища, които осъществяват 
образователен франчайзинг в чужбина. 
 

 
 

 
Нараства броят на студентите в ЦИТН поради  засиленото търсене на кадри с такава 
квалификация и в резултат на финансираното от  Община Бургас и безплатно за 
студентите обучение по спец. „Софтуерно инженерство”. 
Нарастването в ЦХН е поради засиленото търсене на кадри с педагогическа квалификация. 
 
В структурата по 
степени и форми на 
обучение няма 
промяна –  
¼ от студентите са 
записани в магитърски 
програми,  
а 55% от студентите 
в бакалавърски 
програми се обучават 
в задочно обучение. 
  

  

 

ПП рр ее зз   ии зз мм ии нн аа лл аа тт аа   гг оо дд ии нн аа   зз нн аа чч ии тт ее лл нн оо   нн аа рр аа сс нн аа   бб рр оо яя тт   нн аа   оо бб уу чч аа вв аа нн ии тт ее   

дд оо кк тт оо рр аа нн тт ии ..   ДД оо кк тт оо рр аа нн тт ии тт ее   сс ее   оо бб уу чч аа вв аа тт   вв   рр ее дд оо вв нн аа ,,   зз аа дд оо чч нн аа   ии   

сс аа мм оо сс тт оо яя тт ее лл нн аа   пп оо дд гг оо тт оо вв кк аа   пп оо   нн аа уу чч нн ии тт ее   сс пп ее цц ии аа лл нн оо сс тт ии   ИИ нн фф оо рр мм аа тт ии кк аа ,,   

ИИ кк оо нн оо мм ии кк аа   ии   уу пп рр аа вв лл ее нн ии ее   (( ии нн дд уу сс тт рр ии яя )) ,,   ГГ рр аа жж дд аа нн сс кк ии   пп рр оо цц ее сс ,,   НН аа кк аа зз аа тт ее лл нн оо   

пп рр аа вв оо ,,   ОО рр гг аа нн ии зз аа цц ии яя   ии   уу пп рр аа вв лл ее нн ии ее   нн аа   сс оо цц ии аа лл нн ии тт ее   дд ее йй нн оо сс тт ии ..     
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ООББРРААЗЗООВВААТТЕЕЛЛННАА  ДДЕЕЙЙННООССТТ  
  

ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИЯЯ  ННАА  ООББУУЧЧЕЕННИИЕЕТТОО  
  
  

ОО рр гг аа нн ии зз аа цц ии яя тт аа   нн аа   оо бб уу чч ее нн ии ее тт оо   

вв   ББ СС УУ   сс ее   ии зз вв ъъ рр шш вв аа   пп оо   сс тт аа нн дд аа рр тт ии тт ее   нн аа   

ЕЕ вв рр оо пп ее йй сс кк аа тт аа   сс ии сс тт ее мм аа   зз аа   нн аа тт рр уу пп вв аа нн ее   ии   тт рр аа нн сс фф ее рр   

нн аа   оо бб рр аа зз оо вв аа тт ее лл нн ии   кк рр ее дд ии тт ии   (( EE CC TT SS )) ..     

  
 

Кредитната система гарантира:  

 ясни критерии за оценяване на 
знанията и уменията на студентите 

 възможности за изборност на учебни 
дисциплини и форми 

 гъвкавост и адаптивност към 
потребностите на социалната 
практика 

 мобилност, основана на признаване на 
образователни кредити. 

  
  

 
 
През 2016 г. на студентите е 
предложен избор сред 100 дисциплини.  
 
  

Ежегодно над 20% от студентите предприемат 
различни форми на мобилност. 
  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
За актуализиране на учебното 
съдържание годишно се разглеждат 
над 30 предложения на Учебно-научните 
съвети за промени в учебните планове. 
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ООББРРААЗЗООВВААТТЕЕЛЛННАА  ДДЕЕЙЙННООССТТ  
  

ДДИИППЛЛООММИИРРААННИИ  ССТТУУДДЕЕННТТИИ  
ИИ  ППРРООФФЕЕССИИООННААЛЛННАА  РРЕЕААЛЛИИЗЗААЦЦИИЯЯ  ННАА  ЗЗААВВЪЪРРШШИИЛЛИИТТЕЕ  

  
  
  

ББ СС УУ   пп оо дд гг оо тт вв яя   сс пп ее цц ии аа лл ии сс тт ии   сс ъъ сс   сс пп оо сс оо бб нн оо сс тт ии   зз аа   бб ъъ рр зз аа   

пп рр оо фф ее сс ии оо нн аа лл нн аа   рр ее аа лл ии зз аа цц ии яя ,,     кк оо ее тт оо   сс ее   нн аа бб лл юю дд аа вв аа   оо тт     

СС ии сс тт ее мм аа тт аа   зз аа   кк оо нн тт рр оо лл   нн аа   кк аа чч ее сс тт вв оо тт оо ..   

  
 

Данните се събират ежегодно  
в периоди от 3 до 6 месеца и от 3 до 6 години 
след дипломирането.  

Данните, събрани през 2016 г., показват, че:  
веднага след дипломирането си (6 месеца)  
69% от завършилите работят.  
 
3 години след завършването работещи са 94%. 
 
 
 
 
 
6 месеца след дипломирането  
53% работят по специалността 
или в сходни сфери, като 
 степента на реализация зависи 
от завършената професия. 
 
По специалността или в сходни области се 
реализират 57-58% от завършилите в ЦЮН, 
ЦИУН и ЦИТН и 35% от завършилите ЦХН. 
 
 
 
 
 
В професионалното си развитие 
26% от завършилите 
са направили кариера, която 
за 3 години е достигнала управленско ниво. 
  
Кариера във висшата управленска  
йерархия са постигнали 
13% от възпитаниците на БСУ. 
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ООББРРААЗЗООВВААТТЕЕЛЛННАА  ДДЕЕЙЙННООССТТ  
  

ДДИИППЛЛООММИИРРААННИИ  ССТТУУДДЕЕННТТИИ  
ИИ  ППРРООФФЕЕССИИООННААЛЛННАА  РРЕЕААЛЛИИЗЗААЦЦИИЯЯ  ННАА  ЗЗААВВЪЪРРШШИИЛЛИИТТЕЕ  

  
  

ИИ зз гг рр аа дд ее нн аа тт аа   оо бб рр аа тт нн аа   вв рр ъъ зз кк аа   

сс ъъ бб ии рр аа   ии нн фф оо рр мм аа цц ии яя   зз аа   мм нн ее нн ии ее тт оо   нн аа   зз аа вв ъъ рр шш ии лл ии тт ее     

сс тт уу дд ее нн тт ии   зз аа   оо бб уу чч ее нн ии ее тт оо   вв   ББ СС УУ ..   

  

  
 
 
Като удовлетворени от  
професионалното си развитие се оценяват  
89% от възпитаниците на БСУ. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Оценката на завършилите,  
дадена от гледна точка на натрупания 
професионален  опит, е ориентир и 
коректив в образователната политика 
на Университета.  

  

Данните сочат, че 95% 
от възпитаниците на БСУ 
са удовлетворени от подготовката, 
получена в университета. 

  

  

  

 
 
 
95% от възпитаниците на университета 
заявяват, че биха препоръчали БСУ. 
 

Оценките за университета, 
изказвани от завършилите и обучаваните 
студенти, формират общественото 
отношение към БСУ. 
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ООББРРААЗЗООВВААТТЕЕЛЛННАА  ДДЕЕЙЙННООССТТ  
  

ППРРООДДЪЪЛЛЖЖААВВААЩЩОО  ООББУУЧЧЕЕННИИЕЕ  
  
  
  

ПП рр оо дд ъъ лл жж аа вв аа щщ оо тт оо   оо бб уу чч ее нн ии ее   

сс ее   пп рр оо вв ее жж дд аа   вв   оо тт гг оо вв оо рр   нн аа   зз аа яя вв ее нн ии   

пп оо тт рр ее бб нн оо сс тт ии   оо тт   пп рр ее кк вв аа лл ии фф ии кк аа цц ии яя ,,   

пп оо вв ии шш аа вв аа нн ее   ии лл ии   аа кк тт уу аа лл ии зз ии рр аа нн ее   нн аа   кк вв аа лл ии фф ии кк аа цц ии яя тт аа ..   
 
 
За поредна година се проведе лятно 
училище за магистри от Казахстан.  
 

Студенти от Казахстанския национален 
университет „Ал Фараби”участваха  в 
програмата „Психолого-педагогически 
дизайн на НЛП, философия на 
приобщаващото образование и „Blended“ 
learning в образованието“. 
 

Програмата е разработена от 
Програмния съвет по Педагогика в ЦХН. 
 
 
 
 
9 студенти от Русия, Турция, 
Казахстан, Украйна, Нигерия и Перу 
преминаха едногодишен курс 
по български език. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Със съдействието 
на Института Камойш 
и Посолството на Португалия 
в БСУ се проведе безплатен курс 
по португалски език. 
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ООББРРААЗЗООВВААТТЕЕЛЛННАА  ДДЕЕЙЙННООССТТ  
  

ППРРООДДЪЪЛЛЖЖААВВААЩЩОО  ООББУУЧЧЕЕННИИЕЕ  
  
  

ЕЕ жж ее гг оо дд нн оо   сс ее   сс ъъ зз дд аа вв аа тт   нн оо вв ии   пп рр оо гг рр аа мм ии   

зз аа   кк вв аа лл ии фф ии кк аа цц ии оо нн нн ии   кк уу рр сс оо вв ее   ии   

кк рр аа тт кк оо сс рр оо чч нн ии   оо бб уу чч ее нн ии яя   
 
 
Към ЦИТН се организира 
 квалификационно обучение по:  
 Безопасност на труда  - 3-та 

квалификационна група; 
 Безопасност на труда - 5-та 

квалификационна група; 
 Учител по информатика и 

информационни технологии; 
 Safety Management. 

 
 
 
 
Към ЦХН се проведоха курсове по:  
 Проективни техники за изследване на 

деца; 
 Тренинг за треньори; 
 Въведение в Арт-терапията; 
 Изработване на професионално 

портфолио на педагогическия 
специалист; 

 Тренинг за треньори ІІ част; 
 Интегриран проект за социално 

включване на ромите и други уязвими 
групи в общините Бургас, Средец и 
Малко Търново; 

 Обучение по БЕЛ за начални учители. 
 
 
 
Академията за таланти 
по програмиране и роботика 
работи с над 100 деца в четири групи с 
обучителни програми по: 
 „Програмиране на С++” – начинаещи; 
 „Програмиране на С#” – напреднали; 
 „Програмиране на ASP.NET” – експерти; 
 Школа по роботика. 
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ООББРРААЗЗООВВААТТЕЕЛЛННАА  ДДЕЕЙЙННООССТТ  
  

ККААДДРРООВВОО  ООССИИГГУУРРЯЯВВААННЕЕ  
  
  

  

КК аа дд рр оо вв аа тт аа   пп оо лл ии тт ии кк аа   нн аа   ББ СС УУ   ее   

дд аа   сс ъъ зз дд аа вв аа   мм ее хх аа нн ии зз мм ии ,,   кк оо ии тт оо   гг аа рр аа нн тт ии рр аа тт   

кк вв аа лл ии фф ии кк аа цц ии яя тт аа ,,   пп рр оо фф ее сс ии оо нн аа лл нн оо тт оо   рр аа вв нн ии щщ ее   ии   

рр аа зз вв ии тт ии ее тт оо   нн аа   аа кк аа дд ее мм ии чч нн ии яя   сс ъъ сс тт аа вв ..   

  

  

ОО сс нн оо вв нн ии тт ее   зз аа дд аа чч ии   вв   кк аа дд рр оо вв аа тт аа   пп оо лл ии тт ии кк аа   сс аа ::   
 Осигуряване на учебния процес с преподаватели на основен трудов договор. 
 Привличане на нови хабилитирани и нехабилитирани преподаватели. 
 Осигуряване на условия за научно израстване и приемственост между поколенията. 

  
През 2016 г. са обявени 7 конкурса за нови академични длъжности – 1 за „професор“, 2 за 
„доцент“ и 4 за „главен асистент“.  Успешно приключили са 10 конкурса – 3 за „професор“, 
2 за „доцент“ и 5 за „главен асистент“.   

  
БСУ напълно отговаря на изискванията на ЗВО за обезпечаване на лекционните курсове и 
на хорариума с преподаватели на основен трудов договор. 

  

ПП оо пп ъъ лл вв аа нн ее тт оо   ии   оо бб нн оо вв яя вв аа нн ее тт оо   нн аа   сс ъъ сс тт аа вв аа   сс аа   оо сс нн оо вв нн ии   пп рр ее дд пп оо сс тт аа вв кк ии   кк аа кк тт оо   зз аа   

оо бб ее зз пп ее чч аа вв аа нн ее тт оо   нн аа   уу чч ее бб нн ии яя   пп рр оо цц ее сс ,,   тт аа кк аа   ии   зз аа   гг аа рр аа нн тт ии рр аа нн ее   нн аа   

пп рр ии ее мм сс тт вв ее нн оо сс тт тт аа   мм ее жж дд уу   пп оо кк оо лл ее нн ии яя тт аа ..   

Предучилищна и начална училищна педагогика 80.4

Психология 74.3

Социални дейности и консултиране 80.6

Връзки с обществеността 87.5

Журналистика 88.2

Обществени комуникации и социална психология 81.8

Право 84.1

Публична администрация 87.2

Бизнес администрация 87.2

Финанси 86.8

Счетоводство и контрол 87.2

Маркетинг 86.8

Международни икономически отношения 86.8

Икономика и маркетинг на туризма 80.0

Информатика и компютърни науки 85.7

Софтуерно инженерство 85.3

Приложна информатика и мултимедия 81.3

Електроснабдяване и електрообзавеждане 89.5

Системно инженерство в индустрията и туризма 80.5

Компютърни системи и технологии 89.5

Комуникации и електронизация за ВЕИ 89.5

средно за БСУ 84.8

Осигуряване на обучението по специалностите с хабилитирани преподаватели на ОТД
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ООББРРААЗЗООВВААТТЕЕЛЛННАА  ДДЕЕЙЙННООССТТ 
  

ККААДДРРООВВОО  ООССИИГГУУРРЯЯВВААННЕЕ  
  
  

  

СС тт рр уу кк тт уу рр аа тт аа   нн аа   аа кк аа дд ее мм ии чч нн ии яя   сс ъъ сс тт аа вв   

ее   тт аа кк аа вв аа ,,   чч ее   гг аа рр аа нн тт ии рр аа   сс пп оо сс оо бб нн оо сс тт тт аа   нн аа   ББ СС УУ   

дд аа   рр аа зз вв ии вв аа   кк аа дд рр оо вв ии яя   сс ии   пп оо тт ее нн цц ии аа лл ..     

  
  

 
 
В структурата на 
академичния състав нараства делът на 
хабилитираните преподаватели. 
 
 
 
 
 
 

  

  

  
 

В резултат на 
процесите на академична мобилност 
нараства делът на преподавателите 
с академични длъжности професор и доцент. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
93% от преподавателите са с научна степен.  
Преподавателите без научна степен са тези 
по чужди езици. 
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ООББРРААЗЗООВВААТТЕЕЛЛННАА  ДДЕЕЙЙННООССТТ  
  

ААККААДДЕЕММИИЧЧННАА  ММООББИИЛЛННООССТТ  
  
  

ЗЗ аа   дд аа   мм оо тт ии вв ии рр аа   

нн аа уу чч нн оо тт оо   ии зз рр аа сс тт вв аа нн ее   нн аа   аа кк аа дд ее мм ии чч нн ии яя   сс ъъ сс тт аа вв ,,   

ББ СС УУ   ее   пп рр ии ее лл   сс тт ии мм уу лл ии рр аа щщ ии   мм ее хх аа нн ии зз мм ии   

ии   мм ее хх аа нн ии зз мм ии   зз аа   кк оо нн тт рр оо лл ..   

  

  
 Не се поставят никакви финансови или 

други ограничения пред научната 
работа и кариерата на 
преподавателите. 

 
 Без ограничения се финансират 

участията в конкурси, научни 
конференции и мероприятия. 

 
 Създадени са условия за публикуването 

на резултатите от научната 
дейност. 

 
 
 
Научната кариера се контролира както  
от системата за атестация, така и от 
системата за контрол на качеството. 
 
БСУ прилага 
диференцирана система на заплащане, 
основаваща се на индивидуалните 
постижения и резултатите от учебната 
и от научноизследователската работа на 
всеки преподавател.  
 

 

Научно и кадрово развитие

през 2016 г.

Брой

преподаватели

избрани на академична длъжност "професор" 3

избрани на академична длъжност "доцент" 2

получили степен "доктор" 1

повишени от асистент в главен асистент 5

общо 11
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ННААУУЧЧННООИИЗЗССЛЛЕЕДДООВВААТТЕЕЛЛССККАА  ДДЕЕЙЙННООССТТ  
  

ООССННООВВННИИ  ЦЦЕЕЛЛИИ  ИИ  ППРРИИООРРИИТТЕЕТТИИ  
  

  

ОО сс нн оо вв нн аа   цц ее лл ::   
Да създава благоприятна и конкурентна среда 
за развитието и квалификацията на преподавателите, 
като стимулира научните изследвания, популяризира научните резултати и 
поощрява приложението им в обучението и в практиката.  

 

ПП рр ии оо рр ии тт ее тт ии ::   

 включване на научния потенциал на 
БСУ в единното изследователско и 
иновационно пространство чрез 
участие в международни и в 
национални научни програми и 
инициативи; 

 създаване на условия за ефективни 
научни изследвания и предлагане на 
конкурентоспособни научни продукти; 

 стимулиране на творческата 
активност на академичния състав и 
създаване на условия за научно 
развитие; 

 изграждане на форми за активно 
ангажиране на студентите и 
докторантите в 
научноизследователска дейност в 
рамките и извън рамките на 
образователния процес; 

 осигуряване на възможности за 
публикуване и за представяне на 
резултатите от  
научноизследователската дейност 
чрез организиране на научни форуми; 

 създаване на възможности за 
разпространение и приложение на  
резултатите от 
научноизследователската дейност в 
науката и в практиката; 

 разработване на организационни и на 
финансови правила за 
научноизследователска дейност и 
създаване на фондове за нейното 
финансиране. 

БУРГАСКИ  

СВОБОДЕН  

УНИВЕРСИТЕТ 

БУРГАСКИ 

СВОБОДЕН 

УНИВЕРСИТЕТ 
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ННААУУЧЧННООИИЗЗССЛЛЕЕДДООВВААТТЕЕЛЛССККАА    ДДЕЕЙЙННООССТТ  
  

ННААУУЧЧННАА  ППРРООДДУУККЦЦИИЯЯ    
  
  

ПП рр ее зз   22 00 11 66   гг ..   пп рр ее пп оо дд аа вв аа тт ее лл ии тт ее   нн аа   ББ СС УУ   

сс аа   рр аа зз рр аа бб оо тт ии лл ии   ии   пп рр ее дд сс тт аа вв ии лл ии ::   

 18 монографии и студии, 

 88 статии в наши и в чужди периодични издания и сборници, 

 85 доклада на национални и на международни форуми, 

 21 учебника и учебни помагала, 

 32 научноизследователски проекта. 

  

  
В структурата на научната продукция 
е нараснал делът на докладите, представени 
на национални и международни научни форуми. 
 
Намаляването на участието в 
научноизследователски проекти е свързано с 
приключването на програмния период. 
Със стартирането на новия се очаква този дял 
отново да се повиши. 

  

  

  

  

  

Публикации 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Монографии 0.09 0.07 0.11 0.04 0.09

Студии 0.16 0.12 0.11 0.29 0.11

Статии 1.51 1.18 1.33 1.03 0.99

Учебници 0.15 0.16 0.15 0.25 0.24

Доклади 1.01 1.18 1.17 0.84 0.96

Проекти 0.84 0.82 1.37 0.61 0.36

Научна продукция на един преподавател по жанрове

Център 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

ЦЮН 2.4 2.2 2.3 1.2 1.9

ЦИУН 4.0 3.8 4.5 3.3 3.1

ЦХН 2.9 3.2 5.0 2.4 2.1

ЦИТН 5.5 5.8 5.6 6.2 4.3

БСУ 3.58 3.56 4.21 3.05 2.74

Научна продукция на един преподавател по основни звена
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ННААУУЧЧННООИИЗЗССЛЛЕЕДДООВВААТТЕЕЛЛССККАА  ДДЕЕЙЙННООССТТ  
  

ННААУУЧЧННООИИЗЗССЛЛЕЕДДООВВААТТЕЕЛЛССККИИ  ППРРООЕЕККТТИИ  
  
  

ББ СС УУ   вв кк лл юю чч вв аа   нн аа уу чч нн ии яя   сс ии   пп оо тт ее нн цц ии аа лл   вв   ии зз сс лл ее дд оо вв аа тт ее лл сс кк оо тт оо   ии   вв   

ии нн оо вв аа цц ии оо нн нн оо тт оо   пп рр оо сс тт рр аа нн сс тт вв оо   чч рр ее зз   уу чч аа сс тт ии ее   вв   мм ее жж дд уу нн аа рр оо дд нн ии   

ии   вв   нн аа цц ии оо нн аа лл нн ии   нн аа уу чч нн ии   пп рр оо гг рр аа мм ии   ии   пп рр оо ее кк тт ии ..   
  

През 2016 г. БСУ спечели 3 нови международни проекта. През годината екипи от БСУ са 
работили по 8 проекта с международно участие, финансирани по програми на ЕС: 
 

ИМЕ НА ПРОЕКТА ВИД НА ПРОЕКТА СРОК ПАРТНЬОРИ

Достъпност и хармонизация на висшето 

образование в Централна Азия чрез 

модернизация и развитие на 

университетските учебни програми 

(ACADEMICA)

Програма „Еразъм+“, KД 2, 

Изграждане на капацитета в 

областта на висшето образование

2015/

2018

Университети и 

министерства от 3 

държави от ЕС и 4 държави 

от Средна Азия

Партньорство за познание и развитие на 

потенциала на масовите отворени онлайн 

курсове за света на бизнеса в Eвропа (BizMOOC)

Програма „Еразъм+“, KД 2, Алианси 

на познанията

2015/ 

2018

Университети и фирми от 

5 държави от ЕС

Докато се учим, обучаваме, докато обучаваме, 

се учим

Програма „Еразъм+“, КД 2 

Стратегически партньорства, 

сектор “Младеж”

2015/ 

2017

Университети и средни 

училища от 5 държави от 

ЕС и Турция

Промотиране на европейско съзнание и 

развитие на ключови компетенции (PEAK)

Програма „Еразъм+“, КД 2 

Стратегически партньорства

2015/ 

2018

2 висши училища, средни 

училища и НПО от 4 

държави от ЕС

Мобилност по програма “Еразъм +“ Програма Еразъм +
2016/ 

2017

Университети, с които 

имаме споразумения по 

Еразъм

Мобилност с партньорски държави по 

програма “Еразъм +“
Програма Еразъм +

2016/ 

2017

Университети от 

Малайзия и Руската 

федерация

СмартЛинк: Мобилности Югозизток-Запад за 

изследвания, учене, иновации и мрежи от 

знания

Еразъм Мундус
2014/

2018

Университети от 9 

азиатски държави и от 7 

държави членки на ЕС

Подсилване на сътрудничеството между 

Бургаския свободен университет и 

Университета на Рейкявик за съвместен 

изследователски проект „Университет- Бизнес”

„Фонд за стипендии Европейското 

икономическо пространство“ по 

Финансовия механизъм на ЕИП

2016 Университетът на Рейкявик
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ННААУУЧЧННООИИЗЗССЛЛЕЕДДООВВААТТЕЕЛЛССККАА  ДДЕЕЙЙННООССТТ  
  

ННААУУЧЧННООИИЗЗССЛЛЕЕДДООВВААТТЕЕЛЛССККИИ  ППРРООЕЕККТТИИ  
  
  

ПП рр ее зз   22 00 11 66   гг ..   ББ СС УУ   рр аа бб оо тт ии   пп оо   

66   нн аа цц ии оо нн аа лл нн ии   пп рр оо ее кк тт аа   пп оо   ее вв рр оо пп ее йй сс кк ии   пп рр оо гг рр аа мм ии ..   

  

  

  
ЧЧ рр ее зз   уу нн ии вв ее рр сс ии тт ее тт сс кк ии яя   фф оо нн дд   „„ НН аа уу чч нн ии   ии зз сс лл ее дд вв аа нн ии яя ““   

ББ СС УУ   ее   фф ии нн аа нн сс ии рр аа лл   66   пп рр оо ее кк тт аа   нн аа   ее кк ии пп ии   оо тт   ББ СС УУ ..   

ИМЕ НА ПРОЕКТА ВИД НА ПРОЕКТА СРОК ПАРТНЬОРИ

Сп. «Съвременна хуманитаристика» Фонд „Научни изследвания“
2015/ 

2016
Без партньори

Юбилейна конференция с международно 

участие «Новата идея в образованието»
Фонд „Научни изследвания“ 2016 Без партньори

Проект „Младежка заетост“
ОП „Развитие на човешките ресурси 

2014-2020”

2015/ 

2017
Самостоятелно участие

„Студентски практики – Фаза1“
ОП “Наука и образование за 

интелигентен растеж”

2016/ 

2017

МОН като пряк 

бенефицент и БСУ партньор

„Студентски стипендии – Фаза1“
ОП “Наука и образование за 

интелигентен растеж”

2015/ 

2017

МОН като пряк 

бенефиценти БСУ партньор

Доставчик на обучения, финансирани по 

Приоритетни оси 1 и 2, за придобиване на 

ключови компетентности 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7

ОП „Развитие на човешките ресурси 

2014-2020”

2016/ 

2018

Самостоятелно участие 

като доставчик на услуга

Наименование на проекта Ръководител на проекта срок център

Самоконтрол и дисциплина в юношеска и 

младежка възраст. Социално-психологическо 

изследване

Доц. д-р Татяна Коцева 2016 ЦХН

Изследване на преходни процеси в 

съвременното електрообзавеждане
ас. д-р Гинко Георгиев 2016 ЦИТН

Възобновяем енергиен източник за 

производство на топла вода
Проф. д-р Димитър Юдов 2016 ЦИТН

Персонализиране на средата за електронно 

обучение на Бургаския свободен университет
Проф. д-р Даниела Орозова 2016 ЦИТН

Създаване на модел за ефективна комуникация 

с училищната общност
Гл.ас д-р Милен Филипов 2016 ЦХН

Създаване на многостъпков подход за 

осъществяване на процеса на синтез
проф. д-р Радостин Долчинков 2016 ЦИТН
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ННААУУЧЧННООИИЗЗССЛЛЕЕДДООВВААТТЕЕЛЛССККАА  ДДЕЕЙЙННООССТТ  
  

ННААУУЧЧННИИ  ФФООРРУУММИИ  
  
  
  

СС   оо рр гг аа нн ии зз ии рр аа нн ии тт ее   нн аа уу чч нн ии   фф оо рр уу мм ии   ББ СС УУ   сс ъъ зз дд аа вв аа   

рр аа зз нн оо оо бб рр аа зз нн ии   вв ъъ зз мм оо жж нн оо сс тт ии   зз аа   рр аа зз пп рр оо сс тт рр аа нн ее нн ии ее   

ии   пп рр ии лл оо жж ее нн ии ее   нн аа   рр ее зз уу лл тт аа тт ии тт ее   оо тт   нн аа уу чч нн оо ии зз сс лл ее дд оо вв аа тт ее лл сс кк аа тт аа   дд ее йй нн оо сс тт   

ии   зз аа   уу тт вв ъъ рр жж дд аа вв аа нн ее тт оо   нн аа   ББ СС УУ   кк аа тт оо   зз нн аа чч ии мм оо   нн аа уу чч нн оо   сс рр ее дд ии щщ ее ..   

  
 
През 2016 г. БСУ организира  
юбилейна научна конференция с 
международно участие "Новата идея в 
образованието" с научни направления: 
 Икономика, финанси и инвестиции  
 Маркетинг и мениджмънт 
 Обществени комуникации и филология 
 Психология, социални дейности и 

педагогика 
 Право и публична администрация 
 Техника и технологии 
 Информатика и компютърни науки 

Центърът по икономически и управленски 
науки съвместно със Стопанския 
факултет на Софийския университет 
проведе международна научна 
конференция Съвременни управленски 
практики ІХ. 
 
Центърът по юридически науки при БСУ 
организира Научна конференция с 
международно участие "Право и 
Интернет". 
 
Центърът по хуманитарни науки беше 
съорганизатор на  VІІ Научно-практически 
форум „Иновации в обучението и 
познавателното развитие“. 
 
През годината са проведени общо 20 
научни и практически  семинара по 
проблематика от областта на 
икономиката и управлението, 
хуманитарните и техническите науки. 
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ННААУУЧЧННООИИЗЗССЛЛЕЕДДООВВААТТЕЕЛЛССККАА  ДДЕЕЙЙННООССТТ  
  

ССТТУУДДЕЕННТТИИТТЕЕ  ВВ  ННААУУЧЧННООИИЗЗССЛЛЕЕДДООВВААТТЕЕЛЛССККААТТАА  ДДЕЕЙЙННООССТТ  
  
  

ББ СС УУ   сс ъъ зз дд аа вв аа   оо рр гг аа нн ии зз аа цц ии оо нн нн ии   фф оо рр мм ии   

зз аа   оо тт кк рр оо яя вв аа нн ее   ии   ии зз яя вв аа   нн аа     дд оо бб рр ии тт ее   сс тт уу дд ее нн тт ии   

ии   зз аа   нн аа сс оо чч вв аа нн ее   нн аа   тт яя хх нн оо тт оо   рр аа зз вв ии тт ии ее ..   

  
За 17-ти пореден път в БСУ се проведе 
Конференция за студентско научно 
творчество с международно участие.  
 
Доклади представиха над 150 студенти 
от БСУ, УНСС, ВТУ „Св.св. Кирил и 
Методий”, Пловдивски университет „П. 
Хилендарски“, Русенски университет 
„Ангел Кънчев“, Варненски свободен 
университет, Санктпетербургски 
университет по управление и икономика, 
Русия, Северозападен институт по 
мениджмънт на Санкт Петербург, Русия 
Университет Бинус, Индонезия, 
Университет Чанг Май, Тайланд, Вила 
колидж, Малдивите. 
 
БСУ беше домакин и организатор на VІ 
Междууниверситетско състезание за 
решаване на гражданскоправен казус, 
участие в което взеха 16 отбора от 8 
университета в страната. 
 
Студенти от специалност Право в БСУ 
взеха участие в Третото национално състезание за решаване на казуси по гражданско и 
търговско право, което се проведе във ВСУ „Черноризец Храбър“ и спечелиха специалната 
награда на Председателя на журито г-н 
Милен Славов - зам.-председател на 
Апелативен съд - Варна. 
  
Два екипа от БСУ спечелиха призови първи 
места в международния хакатон  NASA 
Space Apps Challenge 2016 локалните 
финали в Бургас с проектите Smart Drone 
Protector и AL1VE: MWS. 
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ННААУУЧЧННООИИЗЗССЛЛЕЕДДООВВААТТЕЕЛЛССККАА  ДДЕЕЙЙННООССТТ  
  

ССТТУУДДЕЕННТТИИТТЕЕ  ВВ  ННААУУЧЧННООИИЗЗССЛЛЕЕДДООВВААТТЕЕЛЛССККААТТАА  ДДЕЕЙЙННООССТТ  
  

 
Отборът на БСУ спечели пет медала –  
2 сребърни и 3 бронзови на V-та 
Национална студентска олимпиада по 
компютърна математика „Академик 
Стефан Додунеков” при изключително 
голяма конкуренция.  
 
Три отбора от центъра по информатика 
и технически науки участваха XXVIII 
Републиканска студентска олимпиада по 
програмиране, която се проведе във ВСУ  
„Черноризец Храбър“ и се класираха на 
четвърто място. 
 
Група от 3 студента от ЦХН, ЦИУН и ЦЮН 
участваха в най-голямия младежки форум 
на 
Европарламента в Страсбург - EYE2016. 
 
Петима студенти от ЦХН участваха в 
проекта Erasmus+ KA2 "Strategic 
Partnerships" „By Learning you will teach, by 
teaching you will learn” . Обученията са 
проведени в Португалия, Румъния, 
Македония и България 
 
Петима студента станаха ментори на 
ученици по линия на инициативата за 
предприемачество ABLE. 
 
Група от 5 студента от всички центрове 
посетиха в Европарламента в Брюксел. 
 
Студент от ЦИУН участва в конкурс към 
Уникредит Булбанк и спечели специална 
стипендия за академични постижения. 
 
Четирима студенти от ЦХН участват в 
подготовката на радиопредаване 
„Стената”, излъчвано по БНР Бургас. 
 
В конкурс за есета, организиран от 
Институт по португалски език в 
България, 
втора награда спечели студент от БСУ. 
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ННААУУЧЧННООИИЗЗССЛЛЕЕДДООВВААТТЕЕЛЛССККАА  ДДЕЕЙЙННООССТТ  
  

ИИЗЗДДААТТЕЕЛЛССККАА  ДДЕЕЙЙННООССТТ  
  

ББ СС УУ   оо сс ии гг уу рр яя вв аа   фф ии нн аа нн сс оо вв ии   ии   оо рр гг аа нн ии зз аа цц ии оо нн нн ии   вв ъъ зз мм оо жж нн оо сс тт ии     

зз аа   пп уу бб лл ии кк уу вв аа нн ее   ии   пп оо пп уу лл яя рр ии зз ии рр аа нн ее   нн аа   нн аа уу чч нн аа тт аа   пп рр оо дд уу кк цц ии яя   нн аа   

пп рр ее пп оо дд аа вв аа тт ее лл ии тт ее   ии   сс тт уу дд ее нн тт ии тт ее ..   

  

  
БСУ изцяло финансира и 
организира издаването 
на “Годишник на БСУ” и “Годишник 
Студентско научно творчество”. 
 
В отделни издания се 
публикуват и всички доклади, 
представени на научните конференции, организирани от 
университета. 
 
 
 

 
 
В рамките на 
институционалните проекти 
или чрез отпускане на 
безлихвени кредити 
БСУ финансира издаването на 
учебници и 
учебни помагала. 
 

Част от изданията са в 
резултат 
от работата по международни 
и по национални проекти на 
БСУ. 
 

 
 

 
Вече са традиционни научните издания 
 „Юридически сборник” на Центъра по юридически науки, 
списание „Бизнес посоки” 
на Центъра по икономически и управленски 
науки и списание „Съвременна хуманитаристика” на Центъра 
по хуманитарни науки. 
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ММЕЕЖЖДДУУННААРРООДДННАА  ДДЕЕЙЙННООССТТ  
  

  
ОО сс нн оо вв нн аа   цц ее лл ::   

ДД аа   пп рр ии оо бб щщ аа вв аа   оо сс нн оо вв нн ии тт ее   сс ии   дд ее йй нн оо сс тт ии   кк ъъ мм     

ее вв рр оо пп ее йй сс кк ии тт ее   цц ее нн нн оо сс тт ии   ии   сс тт аа нн дд аа рр тт ии ,,     

кк аа тт оо   сс ее   ии нн тт ее гг рр ии рр аа   сс   дд рр уу гг ии   аа кк аа дд ее мм ии чч нн ии   ии нн сс тт ии тт уу цц ии ии   

зз аа   оо бб мм ее нн   нн аа   оо пп ии тт   ии   сс ъъ вв мм ее сс тт нн ии   пп рр оо ее кк тт ии ..     

 

 
БСУ има сключени 45 преки договора за 
международно сътрудничество. 
 
През 2016 г. БСУ сключи 6 нови договора с: 
 Португалски културен и езиков център 

"Камойнш София“ 
 Университет "УНИМИНУТО", гр. 

Богота, Колумбия 
 Университет „Франсиско Хосе де 

Калдас", гр. Богота, Колумбия 
 Университет „Сан Матео", гр. Богота, 

Колумбия 
 Университет Туран-Астана, гр. Астана, 

Казахстан 
 Международен университет на 

Киргизската Република, гр. Бишкек, 
Киргизстан 

 
През 2016 г. БСУ сключи 3 нови двустранни 
споразумения по програма „Еразъм+“ за 
мобилност на студенти и преподаватели 
с: 
 Университет Линей, гр. Ваксьо, Швеция 
 Руски държавен аграрен университет – 

Московска селскостопанска академия 
на името на К.А. Тимирязев, гр. Москва, 
Русия. 

 Университет "УНИМИНУТО", гр. 
Богота, Колумбия 

 

 
По програма „Еразмус Мундус“ 
продължава работата по договор за 
партньорство по съвместен проект 
с 19 партньори от 19 страни в Европа и 
Азия. 
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ММЕЕЖЖДДУУННААРРООДДННАА  ДДЕЕЙЙННООССТТ  
  

 

Процесите на международна мобилност се реализират 

чрез съвместни проекти за включване на студентите от БСУ 

в международни обучителни програми. 

  
По Програма „ЕРАЗЪМ+“  
за студентска мобилност с цел обучение 
в Програмни държави 
 БСУ е изпратил 8 студенти в 

Университета Нова де Лисабон, 
Португалия, Техническия университет 
Кемниц, Германия, Университета по 
приложни науки в град Хага, 
Нидерландия, Политехническия 
институт на Порталегре, Португалия, 
Университета на Барселона, Испания 

 БСУ е приел 2 студенти от 
Университета по приложни науки в 
град Хага, Нидерландия. 

 

 
По Програма „ЕРАЗЪМ+“  
за студентска мобилност с цел обучение 
в Партниращи държави 
 БСУ е изпратил 3 студенти в 

Северозападния институт по 
мениджмънт, гр. Санкт Петербург, 
Русия 

 БСУ е приел 3 студенти от 
Северозападния институт по 
мениджмънт, гр. Санкт Петербург, 
Русия 

 
По Програма „ЕРАЗЪМ+“ за 
преподавателска мобилност в Програмни държави 8 преподаватели от БСУ са 
изнесли лекции в Университета Нова де Лисабон, ортугалия; Политехническия 
институт на Порталегре, Португалия; Националния технически университет на 
Атина, Гърция; Варшавския университет по мениджмънт, Полша; Университета 
по приложни науки на Хага, Нидерландия; Университета Метрополитен в град 
Будапеща, Унгария и Политехническия институт на Бежа, Португалия. 
 

По Програма „ЕРАЗЪМ+“ за преподавателска мобилност в Партниращи държави 6 
преподаватели от БСУ са изнесли лекции в Северозападния институт по 
мениджмънт в Санкт Петербург, Русия и в Технологичния университет МАРА, Шах 
Алам, Куала Лумпур, Малайзия. 
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  ММЕЕЖЖДДУУННААРРООДДННАА  ДДЕЕЙЙННООССТТ  
  

 
 

  
По програма „Еразмус Мундус“,  
проект за образователен и научен обмен 
със страните от Южна и Източна Азия 
„Умната връзка Юг-Изток-Запад: 
мобилност за изследвания, знания и 
иновации в мрежа”  
 В БСУ се обучават студенти от 

Индонезия, Тайланд и Малдивите за 
период от 10 месеца, както и 3 
докторанти от Непал и Пакистан за 
период от 1 година. 

 По проекта е осъществена мобилност 
на академичен персонал –1 
представител на партньорски 
университет от Кралство Бутан 
посети БСУ през ноември 2016 г. 

 
Гост-лектори в БСУ бяха : 

 Д-р Наталия Леман – Университет на 
Лодз, Полша 

 Проф. Станимир Вълчев - 
Университет Нова де Лисабон, 
Португалия; 

 Д-р Самир Кошаба – Университет 
Линей, Ваксьо, Швеция 

 Доц. Анна Сосновска – Северозападен 
институт по мениджмънт, Санкт 
Петербург, Русия 

 Доц. Татяна Тулупева – Северозападен институт по мениджмънт, Санкт Петербург, 
Русия 

 Проф. Алексей Шматко – Северозападен 
институт по мениджмънт, Санкт 
Петербург, Русия 

 Проф. Мухамад Хемди - Технологичен 
университет МАРА, Малайзия 

 Проф. Файза Дарус - Технологичен 
университет МАРА, Малайзия 

 Доц. Хаслинда Юсоф - Технологичен 
университет МАРА, Малайзия 

 
Гост-изследователи в БСУ бяха:  

 Д-р Лука Вавтар – Университет на 

Любляна, Словения 

 Улаш Пехливан – Университет Лион 3 Франция 
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По международни проекти през 2016 г. партньори на БСУ  са  
32 академични, научни и други организации от Европа : 

 
 Университет на Западна Шотландия, Великобритания;  
 Университет Англия Ръскин, Оксфорд, Великобритания;  
 Университет на Нортумбрия в Нюкасъл, Великобритания;  
 КАПДМ, Великобритания;  
 Университет Лийдс-Бекет, Великобритания 
 Университет Георг-Август, Гьотинген, Германия;  
 Университет Люмиер Лион2, Франция; 
 Технологичен университет на Лодз, Полша;  
 Университет на Никозия, Кипър;  
 Гръцки отворен университет, Гърция; 
 Университет на Порто, Португалия;  
 Университет на Рейкявик, Исландия;  
 Университет „Гулиелмо Маркони“, Италия;  
 Политехнически университет на Валенсия, Испания; 
 Университет по приложни науки, Австрия;  
 Отворен Университет на Великобритания;  
 Университет на Аликанте, Испания. 
 FH JOANNEUM GESELLSCHAFT M.B.H., Австрия; 
 Икономически университет в Краков, Полша; 
 AVL List, Австрия; 
 DIDA NETWORK srl, Италия; 
 Košice IT Valley z.p.o, Словакия; 
 The National Unions of Students in Europe, Белгия; 
 Vereniging Van European Distance Teaching Universities,Холандия 
 Valmiera Secondary School, Латвия 
 Институт “Albe Steiner” Торино, Италия; 
 Асоциация A.N.F.I.S., Италия; 
 Асоциация ACMOS, Торино, Италия; 
 Alcántara Group, Кордоба, Испания; 
 ITES “L. Einaudi”, Верона, Италия; 
 Salesian Secondary College, Лимерик, Ирландия 
 Мрежа ‘EUFor’, Сардиния, Италия 
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По международни проекти през 2016 г. партньори на БСУ  са  
25 академични, научни и други организации от Южна и Източна Азия : 

 
 

 Министерство на образованието и науката на Република Казахстан 
 Кокшетауски държавен университет „Ш. Уалиханов“, гр. Кокшетау, Казахстан 
 Международен университет по информационни технологии, Казахстан 
 Кокшетауски университет „А. Мырзахметов“, Казахстан 
 Костанайски държавен педагогически институт, Казахстан 
 Туркменски държавен институт по култура, Туркменистан 
 Туркменски държавен институт по финанси, Туркменистан 
 Министерство на висшето и средно специално образование на Република Узбекистан; 
 Самаркандски селскостопански институт, Узбекистан 
 Ташкентски университет по информационни технологии, Узбекистан 
 Кралски университет на Бутан, Бутан;  
 Инженерен колеж на Кантипур към Университета Трибхуван, Непал;  
 Университет по земеделие и горско стопанство, Непал;  
 Университет Мохамед Али Джина, Пакистан;  
 Международен университет Дафодил, Бангладеш;  
 Обединен международен университет, Бангладеш;  
 Институт за информационни технологии, Шри Ланка; 
 Университет на Перадения, Шри Ланка;  
 Университет Джавапур, Индия;  
 Азиатско-тихоокеански институт по информационни технологии, Индия; 
 Институт по информационни и комуникационни технологии, Афганистан;  
 Университет Бинус, Индонезия;  
 Вила колидж, Малдиви;  
 Университет на Чианг май, Тайланд;  
 Пхенянски научно-технологичен университет, КНДР; 
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ББ СС УУ   ее   жж ее лл аа нн   пп аа рр тт нн ьь оо рр   

зз аа   сс ъъ вв мм ее сс тт нн ии   пп рр оо ее кк тт ии   ии   пп рр оо яя вв ии ..   

  
 

Посланикът на Република Португалия  
Н.Пр. Луиш Фераш и Ректорът на БСУ проф. 
дпн Галя Христозова подписаха договор за 
сътрудничество между Института за 
сътрудничество и език „Камойнш“ и БСУ. 
Споразумението предвижда организиране на 
курс за изучаване на португалски език за 
студентите от БСУ, финансиран от 
португалския културен и езиков център. 
 
Представители на институции в сферата на образованието - висши училища, 
министерства и асоциации – от Испания, Италия, Австрия, Казахстан, Узбекистан и 
Туркменистан дадоха старт на проект 
ACADEMICA с координатор Бургаски 
свободен университет. Работната среща 
се проведе в периода 22 - 25 февруари. 
ACADEMICA е един от двата проекта с 
водещо участие на България, спечелили 
финансиране по програма „Еразъм+“, 
ключова дейност 2 „Сътрудничество за 
иновации и обмен на добри практики“, 
мярка „Изграждане на капацитет в 
областта на висшето образование“. 
Проектът цели да допринесе за 
модернизацията и усъвършенстването на висшето образование в областта на 
техническите науки в страните от Централна Азия. 
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На 20 септември 2016 г. се откри 
Юбилейната научна конференция с 
международно участие "Новата идея в 
образованието". В нея взеха участие над 
150 преподаватели от 30 висши училища и 
академични институции от страната и 
чужбина – партньори на БСУ по 
национални и международни проекти за 
сътрудничество и обмен. 

  

  

  

  
Ректорът на БСУ проф. дпн Галя 
Христозова подписа тристранен 
Меморандум за разбирателство и 
сътрудничество с Българо-китайската 
търговско-промишлена камара и с 
представител на китайска фирма за 
туризъм и обучение. Целта на 
споразумението е насърчаване и създаване 
на благоприятни условия за привличане на 
студенти от Китай за обучение в 
Бургаския свободен университет и 
изграждане на дълготрайни и устойчиви 
отношения между Бургаския свободен 
университет и университети от КНР.  
 
 
Зам. - деканът на ЦЮН проф. д-р Силви 
Чернев взе участие в работата на Група по 
обезпечителни мерки на Комисията по 
международно търговско право към ООН 
(УНСИТРАЛ) във Виена, Австрия. 
 
Делегация от 30 представители на 
колумбийски университети посети БСУ. На 
срещата се обсъдиха възможности за 
сътрудничество, както и се договори 
подписването на два рамкови договора - с 
Университет „Франсиско Хосе де Калдас" и 
Университет „Сан Матео". 
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В БСУ се проведе първото за България 
регионално събитие в рамките на 
Европейската седмица на регионите и 
градовете. Дискусията под надслов 
"Регионите на България - "скок" над 
хоризонта 2020" се откри на 13 октомври 
2016 г. в конферентния център на БСУ. 
Модератори бяха: заместник-
министърът на регионалното развитие и 
благоустройството Деница Николова; 
областният управител на Област Бургас 
Вълчо Чолаков; членът на Европейския 
икономически и социален съвет д-р Милена Ангелова; зам.-кметът на Община Бургас Руска 
Бояджиева; евродепутатът Андрей Новаков и заместник-ректорът на БСУ проф. д-р 
Милен Балтов. 
 
 
 
Студенти и преподаватели от Центъра 
по информатика и технически науки 
посетиха с учебна цел „Големия адронен 
колайдер” в Европейския център за ядрени 
изследвания ЦЕРН в Женева. 
 
 
 
 
 
На 16 декември Бургаският свободен 
университет посрещна най-четения 
португалски писател Жозе Родригеш Душ 
Сантуш. На срещата присъстваха 
студенти, преподаватели, 
интелектуалци от цяла България, гости 
от Русия, Индонезия, Португалия, Непал, 
Пакистан и Казахстан. Срещата бе 
отразена от телевизии и национални 
радиостанции, а екипи на БСУ и на 
Института „Камойнш“ заснеха и 
филмираха дискусията с писателя. 
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ООССННООВВННИИ  ЦЦЕЕЛЛИИ  ИИ  ППРРИИООРРИИТТЕЕТТИИ  
  
  
  

  

Моделът на управление на БСУ  

се определя от мисията на университета да бъде 

гъвкава, предприемчива и социално отговорна институция. 

 

  

ПП рр ии оо рр ии тт ее тт ии ::   

 Да развива и усъвършенства дейността си, като 
изгради рационална система за контрол на 
качеството.  

 Да налага високи стандарти за работа и общуване, 
като осигурява модерна материална и 
технологична среда.  

 Да предлага социално приемлива цена на 
обучението, като прилага механизми за ефективно 
управление на ресурсите. 

 Да работи за интелектуалното и за духовното 
израстване на личността и обществото, като бъде 
средище за изкуството и културата. 

 
 
БСУ премина успешно процедура по следакредитационен контрол и получи нова 
акредитация на професионално направление Психология  и акредитация на докторската 
програма Икономика и управление (индустрия).  
 
През 2016 г. БСУ премина успешно външния одит по международен сертификат за 
качество ISO 9001:2008 от сертифициращата организация SGS. 
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ССИИССТТЕЕММАА  ЗЗАА  ККООННТТРРООЛЛ  ННАА  ККААЧЧЕЕССТТВВООТТОО  
  

  

ББ СС УУ   ее   ии зз гг рр аа дд ии лл   ее фф ее кк тт ии вв нн аа   ии нн сс тт ии тт уу цц ии оо нн аа лл нн аа   

сс ии сс тт ее мм аа   зз аа   кк оо нн тт рр оо лл   нн аа   кк аа чч ее сс тт вв оо тт оо ..   

 

Системата изгражда информационна 
връзка между студентите и 
институцията и дава корективни 
сигнали по всички индикатори, 
измерващи приоритетните направления 
в управлението на университета. 

  

  

ОО тт дд ее лл ъъ тт   пп оо   кк аа чч ее сс тт вв оо тт оо   пп рр оо вв ее жж дд аа   

сс ии сс тт ее мм аа тт ии чч нн ии   аа нн кк ее тт нн ии   

пп рр оо уу чч вв аа нн ии яя ::     
  

1. Сред кандидат-студентите - като се измерват всички индикатори “на входа”: 
мотивите, профилът на кандидатстудентския контингент, конкурентните предимства 
на БСУ.  
 
2. Сред възпитаниците на БСУ – като се 
измерват  индикаторите “на изхода”: 
професионалната реализация, 
кариерното развитие, 
удовлетворението от работата, 
препоръките на завършилите към БСУ. 
 

3. Сред студентите - като се 
наблюдават индикаторите, свързани с 
учебния процес по всяка дисциплина и за 
всеки преподавател: полезност и 
посещаемост на дисциплината; методи на преподаване; използвани учебни и технически 
средства; извънаудиторна и самостоятелна работа; обучително взаимодействие и 
консултиране. 

 

 

 

Всеки преподавател в БСУ е информиран за оценката на студентите. Тази оценка е един 
от критериите за атестиране и стимулиране на преподавателите. 

БСУ  прилага система на заплащане, при която възнаграждението на всеки преподавател 
се формира според индивидуалните резултати от учебната и от научната работа. 

Резултатите от Системата за контрол на качеството са критерии за формиране на 
възнагражденията на административните и други служби в БСУ. 
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РРААЗЗВВИИТТИИЕЕ  ННАА  ММААТТЕЕРРИИААЛЛННААТТАА  ИИ  ННАА  ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННААТТАА    ССРРЕЕДДАА  
 

 

ББ СС УУ   оо сс ии гг уу рр яя вв аа   вв сс ии чч кк ии   сс ъъ вв рр ее мм ее нн нн ии   

мм аа тт ее рр ии аа лл нн ии   ии   тт ее хх нн оо лл оо гг ии чч нн ии   сс тт аа нн дд аа рр тт ии   зз аа   

рр аа бб оо тт аа   ии   оо бб уу чч ее нн ии ее   вв   лл уу кк сс оо зз нн ии   уу сс лл оо вв ии яя   ии   

вв ии сс оо кк аа   кк уу лл тт уу рр аа   нн аа   уу чч ее бб нн аа тт аа   сс рр ее дд аа ..   

 
 ЗЗ аа кк уу пп ее нн аа   тт ее хх нн ии кк аа   ии   сс ее рр тт ии фф ии кк аа тт ии ::   
 Нови медия-конвертори за оптична 

свързаност; 
 Мултифункционални устройства - 4; 
 Мултимедийни проектори - 4; 
 3D принтер - 1; 
 Електронни подписи - 4; 
 Сертификат за web сървър - 1. 
 

  

ЛЛ ии цц ее нн зз ии   зз аа   сс оо фф тт уу ее рр нн ии   пп рр оо дд уу кк тт ии ::   
 Microsoft Imagine Premium - академична 

програма на Майкрософт; 
 Microsoft Dynamics NAV и CRM  - системи 

за управление на бизнеса; 
 SolidEdge – система за инженерно 

проектиране; 
 АжурЛ и Плус-Mинус – счетоводни 

програми за обучение на студенти; 
 NOD32 - Антивирусен софтуер; 
 АПИС – правно-информационна система; 
 АБ – електронна библиотека. 

  
ОО бб нн оо вв яя вв аа нн ее   нн аа   ии нн фф оо рр мм аа цц ии оо нн нн аа тт аа   

сс рр ее дд аа ::   
 Нова лаборатория по 

електроснабдяване и 
електрообзавеждане; 

 Разширение на учебната 
фотоволтаична централа; 

 Модернизация на оборудването на Wi-Fi 
мрежата; 

 Нов архивен сървър в библиотеката; 
 Обновяване техниката и софтуера във 

ФСО; 
 Актуализация на софтуера в 

компютърните зали. 
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УУННИИВВЕЕРРССИИТТЕЕТТССККАА  ББИИББЛЛИИООТТЕЕККАА  
 

 
 

ПП рр ее зз   22 00 11 66   гг ..   ББ ии бб лл ии оо тт ее кк аа тт аа   нн аа   ББ СС УУ   бб ее шш ее   

уу дд оо сс тт оо ее нн аа   сс   пп рр ии зз аа   „„ ББ ии бб лл ии оо тт ее кк аа   нн аа   гг оо дд ии нн аа тт аа ““ ,,   пп рр ии сс ъъ жж дд аа нн   

оо тт   ББ ъъ лл гг аа рр сс кк аа тт аа   бб ии бб лл ии оо тт ее чч нн оо -- ии нн фф оо рр мм аа цц ии оо нн нн аа   аа сс оо цц ии аа цц ии яя ..   
 

 
Годишните библиотечни награди на ББИА 
бяха обявени на тържественото откриване 
на Националната библиотечна седмица в  
Народната библиотека „Св. Св. Кирил и 
Методий”. 
 

Директорът на библиотеката на БСУ Диана 
Адамова получи наградата и  участва в 
Националната кръгла маса на тема 
„Библиотеката - място за всеки, място за 
всички”. 
  

 
Библиотеката на  БСУ активно съдейства 
за обучението на квалифицирани 
специалисти с творческа 
самостоятелност. 
Библиотечният фонд се състои от 
86 900 тома и се изгражда съобразно 
академичния профил на университета. 
През годината са регистрирани 8000 
посещения, в т.ч. 2600 в читалня със зает 
библиотечен фонд от 10 800 тома книги и 
периодични заглавия. 
 
През 2016 г. е придобит библиотечен фонд 
1157 тома, от които:  
 Книги - 1012 тома  

 Периодични издания - 127 тома  

 Електронни издания - 110 

 Постъпили книги и периодични издания 
по междууниверситетски книгообмен и 
дар - 950 тома 

 Текущо постъпили продължаващи 
издания (абонамент) - 31 заглавия  

 
Базата данни от статии в научни сборници 
и в периодични издания достигна 84600 записа, от тях 1174 са с достъп до пълния текст. 
Броят на частично дигитализираните информационни носители достигна 316 тома. 
Дигитализиран е и архива за историята на БСУ – 950 файла. 
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УУППРРААВВЛЛЕЕННССККАА  ССИИССТТЕЕММАА  

УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ННАА  РРЕЕССУУРРССИИТТЕЕ  
 
 
 

  

ОО сс нн оо вв ее нн   пп рр ии оо рр ии тт ее тт ::   Да предлага социално приемлива цена на обучението, 

като прилага механизми за ефективно управление на ресурсите.  
 

 

БСУ е осигурил възможност за обучение с намалени такси за студентите от едно 
семейство, за обучаващите се в две специалности и за студентите с трайно намалена 
работоспособност. През 2016 г. намаление на таксата е направено за над 160 студенти.  

За стипендии за успех, за участие в изследователски разработки с финансиране по 
оперативните програми са изплатени повече от 80 хил. лв. 

По проект „Студентски практики“ са сключени договори с 330 студенти за практическо 
обучение, които ще получат стипендии за това на обща стойност 160 хил. лв. 

  

ББ СС УУ   оо сс ии гг уу рр яя вв аа   нн аа йй --

мм оо дд ее рр нн ии тт ее   ии   лл уу кк сс оо зз нн ии   

уу сс лл оо вв ии яя   зз аа   оо бб уу чч ее нн ии ее   ии   

рр аа бб оо тт аа   пп рр ии   вв ии сс оо кк ии   

рр аа вв нн ии щщ аа   нн аа   дд оо хх оо дд ии тт ее   ии   сс   

ее дд нн ии   оо тт   нн аа йй -- нн ии сс кк ии тт ее   

сс тт уу дд ее нн тт сс кк ии   тт аа кк сс ии ..   

Средна работна заплата в БСУ размер

хабилитирани преподаватели 2 305 лв

нехабилитирани преподаватели 1 260 лв

администрация 899 лв

средна работна заплата в БСУ 1 482 лв

Университет редовно задочно дистанционно

Американски университет в Благоевград 14 290$ годишно  - 

Висше училище по мениджмънт - Варна 1550 евро БП

Нов български университет 1200 - 1650 лв. - 1200-1500 лв.

Висше училище по застраховане и финанси 700 -1600 евро 700 - 1200 евро

Варненски свободен университет 1200-1920 лв. 960-1170лв. 1080 лв

Европейско висше училище по икономика и мениджмънт - Пловдив 1020 лв. БП 1260 лв. МП

Бургаски свободен университет 1000-1200 лв. 850-1100 лв. 850-920 лв.

Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив 900 лв 800-900 лв. 900 лв.

Международно висше бизнес училище - Ботевград 700-1350лв. 700-1500 лв. 750

Висше училище по агробизнес и развитие на регионите - Пловдив 650 лв 490-590 лв. 590 лв

Размер на семестриалните такси в недържавните университети

4050 евро - за три сем. МП
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ББ СС УУ   пп оо дд кк рр ее пп яя     

вв сс ии чч кк ии   ии зз яя вв ии   нн аа   сс тт уу дд ее нн тт ии тт ее   ии   

сс ъъ зз дд аа вв аа   оо рр гг аа нн ии зз аа цц ии оо нн нн ии   ии   мм аа тт ее рр ии аа лл нн ии   уу сс лл оо вв ии яя   зз аа     

рр ее аа лл ии зз ии рр аа нн ее   нн аа   тт ее хх нн ии тт ее   ии нн ии цц ии аа тт ии вв ии   ии   ии нн тт ее рр ее сс ии ..   
 

Студентите в университета имат възможност да се развиват в разнообразни 
организационни форми:  

 Студентска PR агенция „Практа” 
 Клуб „Мениджър” 
 Клуб по гражданскоправни науки и 

граждански процес 
 Клуб по състезателно програмиране 
 Школа по роботика 
 Театрално ателие 
 Вестник „Студентски страсти” 
 Радиопредаване „Стената” 
 Университетски спортен клуб. 

 
 
 

Клубът по гражданскоправни науки в БСУ 
беше домакин и организатор на VІ 
Междууниверситетско състезание за 
решаване на гражданскоправен казус, 
участие в което взеха 16 отбора от 8 
университета в страната. 
 
Клубът участва в ІІІ Национално 
състезание за решаване на казуси по 
гражданско и търговско право във ВСУ 
„Черноризец Храбър“ и спечели 
специалната награда на председателя на 
журито.  
 
Отборът по компютърна математика на 
БСУ спечели пет медала – 2 сребърни и 3 
бронзови на V-та Национална студентска 
олимпиада по компютърна математика 
„Академик Стефан Додунеков”. 
 
През м.ноември 2016 г. студенти от 
всички центрове на БСУ под 
ръководството на доц. д-р Мария Нейкова 
посетиха Брюксел. Визитата се 
организира по покана на евродепутата 
Георги Пирински. 
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УУННИИВВЕЕРРССИИТТЕЕТТССККИИ  ЖЖИИВВООТТ  
  

 
 
 
 
 
 
 

Клубът по състезателно програмиране 
участва в XXVIII Републиканска студентска 
олимпиада по програмиране, която се 
проведе във ВСУ  „Черноризец Храбър“ и се 
класира на четвърто място. 

 
 
 
 

Клубът по състезателно програмиране и 
Школата по роботика спечелиха призови 
първи места в международния хакатон  
NASA Space Apps Challenge 2016 локалните 
финали в Бургас с проектите Smart Drone 
Protector и AL1VE: MWS 
 

 
 
 

Студентите от Театралното ателие поставиха 
пиесата на Добри Жотев „Обличането на Венера“ под 
режисурата на Елевтери Елевтеров.  
От началото на учебната година е направен нов кастинг 
и съставът на трупата е попълнен. 
 
 
 
Радиопредаването „Стената” е съвместен проект на БСУ 
и Българското национално радио – гр. Бургас, и се 
реализира от студенти от специалност „Журналистика” 
в БСУ . 
Предаването е седмично и се излъчва по БНР – Бургас. 
 
 
 
 
 

БСУ подпомага издаването на 
студентския вестник „Студентски 
страсти”. 
 
 
 

Университетският спортен клуб създаде 
възможности за безплатно 
практикуване на йога, тай чи, айкидо и 
народни танци. Клубът организира и 
университетски турнир по футбол. 
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ПП рр ее зз   гг оо дд ии нн аа тт аа   сс ее   пп рр оо вв ее дд оо хх аа   пп оо рр ее дд ии цц аа   

оо тт   сс рр ее щщ ии ,,   дд ии сс кк уу сс ии ии   ии   фф оо рр уу мм ии   сс   уу чч аа сс тт ии ее тт оо   нн аа   сс тт уу дд ее нн тт ии тт ее   оо тт   ББ СС УУ ..   
 

 

На посещение в БСУ беше министърът на 
образованието и науката и вицепремиер 
Миглена  Кунева, придружена от 
директора на Дирекция „Висше 
образование“ в МОН Мария Фъртунова. 
 

Проф.дикн Румен Гечев е заместник-
председател на Комисията по бюджет и 
финанси в 43-то НС изнесе лекция пред 
студенти и преподаватели от ЦИУН на 
тема „Кризата в Европейския съюз и 
предизвикателствата пред България“. 
 

Гост-лектор беше Даниел Добрев - 
съветник в Министерството на икономиката на Р България и дипломат от кариерата, 
който пред студенти и преподаватели 
от ЦЮН проведе публична лекция на 
тема „Проектният подход в 
дипломацията и мениджмънта“. 
 

Гост-лектор проф. Хемди Технологичен 
университет МАРА, Малайзия, който 
изнесе лекция на тема: „Развитие и 
промотиране на круизния туризъм в 
Малайзия“. 
 

Проф. Алексей Шматкó от 
Северозападния институт по 
мениджмънт на Санкт Петербург, Русия изнесе лекция на  тема: „Основни постановки в 
стратегическия мениджмънт“. 
 

Доц. д-р Татяна Тулупева от 
Северозападния институт по 
мениджмънт на Санкт Петербург, Русия 
изнесе лекция на тема: „Въведение в 
психологията на управлението“. 
 

Доц. д-р Анна Соснавская от 
Северозападния институт по 
мениджмънт на Санкт Петербург, Русия  
изнесе лекция на тема: „Публичните и 
медийните комуникации: съвременни 
тенденции и направления“. 
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Пред студентите и преподаватели от 
ЦЮН беше представен филм за живота и 
научната дейност на проф. Живко Сталев 
„Патриархът на правото". Личността на 
световнопризнатия учен, председател на 
Конституционния съд на Р. България и на 
Арбитражния съд към БТПП, беше 
представена от проф. д-р Силви Чернев – 
зам.-декан на ЦЮН към БСУ, преподавател 
по гражданско процесуално право и 
почетен председател на АС към БТПП. 

 

Центърът по информатика и технически 
науки осъществи Телемост с български 
учени в ЦЕРН. По време на телемоста се 
осъществи дискусия по актуални проблеми 
и експерименти, върху които работи 
ЦЕРН. 

За поредна година студенти и 
преподаватели от БСУ бяха на учебно 
посещение в Европейския център за ядрени 
изследвания (ЦЕРН) в Женева, където имаха 
възможност да се запознаят с 
изследователската дейност на центъра.  

 

Студенти от Центъра по информатика и 
технически науки посетиха различни 
енергийни обекти в страната, където 
изслушаха специализирани лекции, 
свързани с управлението на енергийната 
система. 
 

Във връзка с честванията на 25 - 
годишнината от създаването на БСУ 
Центърът по информатика и технически 
науки организира изложба на 
електромобили.  
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Съвместно с Посолството на Република 
Португалия в София и Института за 
сътрудничество и език „Камойнш“ в БСУ 
беше отбелязан националният празник на 
Р Португалия - 25 април - денят на 
Революцията на карамфилите . 
 
Честванията откри  Посланикът на 
Република Португалия Н. Пр. г-н Луиш 
Фераш.  
 
В рамките на събитието беше 
представен кратък филм „Денят на свободата” и фотоизложба, посветена на 
събитията от 1974 г. в Португалия. 
 
 
Гост на Бургаския свободен университет  
беше световноизвестният и най-продаван 
европейски писател на 21 век – Жозе 
Родригеш душ Сантуш, който се срещна 
със студенти и преподаватели от БСУ. 
Известният португалски писател е 
енциклопедист, пътешественик, 
преподавател и публицист и стана 
популярен  като европейския  еквивалент 
на Дан Браун.  
 
 
 
Посещението на големия  писател Жозе 
Родригеш душ Сантуш в Бургаския 
свободен университет е благодарение на 
активното съдействие на Института 
Камойнш и лично на посланика на 
Република Португалия у нас  
Н.Пр. д-р Луиш Фераш. 
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ББ СС УУ   сс тт ии мм уу лл ии рр аа   дд оо бб рр ии тт ее   сс тт уу дд ее нн тт ии ,,   

кк аа тт оо   сс ъъ зз дд аа вв аа   кк оо нн кк уу рр ее нн тт нн аа   сс рр ее дд аа   зз аа   тт яя хх нн аа тт аа   ии зз яя вв аа   ии     

пп оо дд пп оо мм аа гг аа   кк аа рр ии ее рр нн оо тт оо   ии мм   рр аа зз вв ии тт ии ее   чч рр ее зз   тт рр аа йй нн ии   вв рр ъъ зз кк ии   сс   бб ии зз нн ее сс аа ,,     

сс   пп рр аа вв ии тт ее лл сс тт вв ее нн ии   ии   сс   нн ее пп рр аа вв ии тт ее лл сс тт вв ее нн ии   оо рр гг аа нн ии зз аа цц ии ии ..   
 
 
Студентският център за кариера и 
развитие в БСУ проведе ежегодния форум 
за студентски стаж и кариера 
„Национални дни на кариерата 2016”, 
организиран от JobTiger под мотото 
„Добра Кариера, Добър Живот”.  
 
Във форума участваха 24 компании, които 
предлагат на студентите възможност 
да поставят основите на своето 
кариерно развитие и да се срещнат с 
потенциални работодатели. 
 
В университета бяха представени и 
стажантските програми на финансови 
институции като Уникредит Булбанк, 
ЗАД Алианц Застраховане и др. 
 
По проекта „Студентски практики”, 
финансиран от ЕСФ по ОП „Развитие на 
човешките ресурси”, 330 студенти от БСУ 
преминаха платен стаж във фирми и 
институции от цялата страна, с които 
университетът сключи договор за 
практическо обучение на студентите. 
 
За втора поред година четири големи 
компании - Диневи Груп, Фондация 
„Европейски инициативи – Димитър 
Янков“, Интернешънъл Груп и 
Стройколукс ООД дадоха стипендии на 
амбициозни студенти от Центъра по 
икономически и управленски науки 
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ББ СС УУ   ее   сс оо цц ии аа лл нн оо   оо тт гг оо вв оо рр нн аа   ии нн сс тт ии тт уу цц ии яя   

ии   пп рр ии тт ее гг аа тт ее лл ее нн   цц ее нн тт ъъ рр   нн аа   оо бб щщ ее сс тт вв ее нн ии яя   жж ии вв оо тт     
 
 
БСУ проведе ежегодното събитие Ден на 
отворените врата, в което участваха 
студенти от БСУ и ученици от бургаските 
средни училища.  
В рамките на събитието бяха 
представени отделни страни и 
резултати от образователния процес - 
бизнес-игри, психо-тестове, роботи, 
фотоволтаични панели, похвати в 
криминологията и др.  

 
 
Ректорът на БСУ проф. дпн Галя 
Христозова и кметът на Община Бургас 
Димитър Николов подписаха официалeн 
договор за организиране на безплатно 
обучение в специалност Софтуерно 
инженерство. Община Бургас финансира 
обучението на 30 първокурсници. 
 
В БСУ се проведе „Панорама на средното 
образование 2016“, организирана 
съвместно с Регионален инспекторат по 
образованието, с цел да помогне 
кандидат-гимназистите и техните 
родители в избора на средно училище.  
 
 

БСУ беше домакин на годишната церемония 
на Община Бургас по награждаването на 
най-успешните и талантливи деца с 
постижения в учението, културата и 
спорта през изтичащата година.   
 
 
БСУ беше домакин на официалната 
церемония по връчване сертификатите  на 
доброволците, участвали в  VI-то Световно 
първенство по ушу за младежи, което се 
проведе в Бургас и в което участваха 1000 
състезатели от 52 държави от 5 континента. 
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ББ СС УУ   тт ъъ рр жж ее сс тт вв ее нн оо   оо тт бб ее лл яя зз аа   

22 55   --   гг оо дд ии шш нн ии нн аа тт аа   оо тт   сс вв оо ее тт оо   сс ъъ зз дд аа вв аа нн ее ..   

ЮЮ бб ии лл ее йй нн аа тт аа   пп рр оо гг рр аа мм аа   вв кк лл юю чч ии   мм нн оо жж ее сс тт вв оо   

аа кк аа дд ее мм ии чч нн ии   сс ъъ бб ии тт ии яя   пп рр ее зз   гг оо дд ии нн аа тт аа ..     
 
 

По повод годишнината Центърът по 
икономически и управленски науки, 
съвместно със Стопанския факултет на 
СУ „Св. Кл. Охридски“ проведе научна 
конференция с международно участие 
„Съвременни управленски практики“ VІІ. 

Годишнината беше отбелязана на 
тържествена церемония с участието на 
деятелите, допринесли за създаването и 
развитието на центъра, както и с 
членовете на първия факултетен съвет, 
на преподаватели, възпитаници и 
студенти.  

 

Центърът по хуманитарни науки 
организира кръгла маса на тема „25 
години хуманитарно знание в БСУ“.  

Във форума участваха деканите на 
центъра през годините, както и главни 
редактори на регионални медии, 
представители на Община Бургас и 
неправителствени организации. 

В юбилейната програма ЦХН организира 
изложба в библиотеката на БСУ с 
научните издания на преподавателите от 
центъра. 

 

В чест на 25-тата годишнина на БСУ 
Центърът по информатика и технически 
науки проведе юбилейна среща с 
представители на водещи фирми, 
потребители на кадри, с фирми-
партньори, както и и с директори на  
средни училища в Бургас и региона. 
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По повод 25-тата годишнина на БСУ Центърът по юридически науки организира Кръгла 
маса по проблемите на юридическото образование. 
 

Във форума участваха областните 
управители на Бургас - Вълчо Чолаков, на 
Стара Загора - Георги Ранов, на Ямбол - 
Димитър Иванов и на  Сливен - Татяна 
Петкова, на Деница Вълкова - председател 
на Апелативен съд- Бургас, Кънчо Жеков – 
председател на Окръжен съд – Сливен, 
Васил Петков – председател на Окръжен 
съд – Ямбол, Диана Тонева-Петкова – 
председател на Административен съд – 
Ямбол, Яна Колева - председател на Районен 
съд - Бургас,  Живка Желязкова – 
председател на Районен съд – Сливен, 
Христо Христев- член на Работната група по изготвянето на промени в Наредбата за 
ЕДИ за специалност „Право”, съдии от Бургаския апелативен район, представители на 
Община Бургас и Община Ст. Загора, ОД на МВР – Бургас. 
 

Проведе се международна научна 
конференция „Право и интернет“ с над 70 
участници от България, Русия, Германия и 
Япония, сред които водещи учени като 
проф. д-р Улрих Зибер, директор на 
Института Макс Планк по международно и 
сравнително наказателно право, Германия, 
проф. д-р В. Кискинов от СУ „Кл. Охридски“, 
проф. д-р Шиничи Ишизука, декан на 
юридическия факултет на университета 
Риукоку, Киото - Япония и председател на 
Японската асоциация по криминология, 
проф. Мики Хирано, зам.-декан на юридическия факултет в университета Кагава, Япония. 

  

НН аа   тт ъъ рр жж ее сс тт вв ее нн аа   цц ее рр ее мм оо нн ии яя   сс   нн аа йй --

вв ии сс оо кк оо тт оо   аа кк аа дд ее мм ии чч нн оо   оо тт лл ии чч ии ее   

ДД оо кк тт оо рр   хх оо нн оо рр ии сс   кк аа уу зз аа   бб ее шш ее   

уу дд оо сс тт оо ее нн   пп рр оо фф ..   дд юю нн   УУ лл рр ии хх   ЗЗ ии бб ее рр ,,   

дд ии рр ее кк тт оо рр   нн аа   ИИ нн сс тт ии тт уу тт аа   „„ ММ аа кк сс   

ПП лл аа нн кк ““   зз аа   чч уу жж дд ее сс тт рр аа нн нн оо   ии   

мм ее жж дд уу нн аа рр оо дд нн оо   нн аа кк аа зз аа тт ее лл нн оо   пп рр аа вв оо   

вв ъъ вв   ФФ рр аа йй бб уу рр гг ,,   ГГ ее рр мм аа нн ии яя ..     
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Юбилейната годишнина на БСУ беше 
отбелязана на тържествена академична 
церемония 

С юбилейни плакети „25 години БСУ“ бяха 
удостоени досегашните ректори на 
университета проф. дхн Данаил Бончев, 
акад. Евгений Головински, проф. д-р Борис 
Янков, проф. д-р Васил Янков, почетен 
ректор, и сегашният ректор проф. дпн Галя 
Христозова. Почетни плакети получиха 
чл.кор.проф. Александър Янков и акад. Иван 
Попчев – Доктор хонорис кауза на БСУ и 
членове на Настоятелството, всички досегашни и настоящи зам.-ректори, декани на 
факултети,  ръководители на звена, членовете на Настоятелството,  областният 
управител Вълчо Чолаков и кметът Димитър Николов. 

В рамките на тържествата се откри юбилейна научна конференция на тема „Новата 
идея в образованието“ с участници от 30 висши училища и институции от страната и 
чужбина. 

На юбилейното тържество присъстваха: 
народните представители Стефан Кенов, 
Дияна Йорданова,  Румен Желев, ген. Михо 
Михов, Нено Влайков;  вицеконсулът на 
Република Турция в Бургас г-жа Айшен 
Йозсой, областният управител на Област 
Бургас Вълчо Чолаков, кметът Димитър 
Николов, председателят на Общинския 
съвет Костантин Луков, областният 
управител на Област Стара Загора инж. 
Георги Ранов, главният изпълнителен директор на Лукойл България Сергей Андронов, 
членове на Настоятелството, зам.-областни управители, зам.-кметове, ректори на 
висши училища и др.  

В чест на юбилея президентът на БСУ проф. 
д-р Петко Чобанов беше удостоен с най-
високото академично отличие Доктор 
хонорис кауза на Бургаския свободен 
университет, присъдено му от 
Академичния съвет за изключителен принос 
в създаването, развитието и 
утвърждаването на университета и за 
всеотдайния му и непрестанен труд за 
издигане авторитета на висшето училище.  


