
 
               ПРОГРАМА 

                   за провеждане на въвеждащи дни                                   
          във Варненски свободен университет 

                    27 септември -  28 септември 2021 г. 
 
 

ГРАФИК ПО ДНИ И ЧАСОВЕ  
ЗА СТУДЕНТИ, ПЪРВИ КУРС,  

ФАКУЛТЕТ „МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА И АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

 
КАТЕДРА „АДМИНИСТРАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ” 

Специалност „Бизнес администрация и мениджмънт“ 
Специалност „Публична администрация и мениджмънт“  

 
КАТЕДРА „ИКОНОМИКА” 

Специалност „Международни икономически отношения“ 
Специалност „Финанси и счетоводство“ 

Специалност „Международен бизнес на английски език“ 
 

КАТЕДРА  „ИНФОРМАТИКА" 
Специалност "Информатика и комютърни науки" 

 

27 септември 2021 г. (понеделник) 
 

ЧАС ДЕЙНОСТ 

10.00-10.50 Тържествено откриване на учебната 2021/2022 г. 
 Място: Източен парк 

11.00–11.40 

Добре дошли в нашето академично семейство! 
Среща на студентите с декана на факултета, ръководителите на катедри, 
академичната колегия и административния състав на факултета. Представяне на 
академичните наставници на специалности. 
Представяне на книжката “За вас, първокурсници”, запознаване с графика за 
въвеждащите дни. 

Място: Учебно- спортен комплекс, Зала №2 

12.00-12.20 

Специализираните тренировъчни центрове и административни офиси ... 
Да науча: 

Какви тренировъчни центрове са на мое разположение?  
Кога, къде и как мога да приложа наученото в лекционната зала?  
Къде са административните офиси на моята катедра и факултет? 

 
Място: Тренировъчни центрове и административни офиси 

12.30-12.50 

Получаване на ISIC карта 
Да получа: 

Моята студентска карта ISIC. За какво ми служи? 
Къде да я използвам? 

 
Място: Централно фоайе 

13.00-13.20 

Административно обслужване... 
Да науча: 

Какви са моите студентски права и задължения? 
Какви административни услуги мога ползвам и как? 

Кои са важните за мен дати от академичния календар? 
                                                                                      Място: Фронт-офис, сектор "Студенти" 



 

 
28 септември 2021 г. (вторник) 

ЧАС ДЕЙНОСТ 

09.00- 09.50 

Въведение в специалността и връчване на студентските книжки.  
Представяне на учебния план на специалността, възможностите за практики и 
стажове и приложението на Евроейската система за трансфер и натрупване на 
кредити ECTS 

 
Място: Учебно- спортен комплекс, Зала № 3 

10.10–10.40 

Среща с експерти 
Представяне на Насоките за работа на ВСУ през учебната 2021/2022 г. в условията 

на COVID 19.  
Как да учим в електронна среда?  

Разяснения за графика и начина за провеждане на учебния процес.   
Запознаване с Етичния кодекс на ВСУ. 

 
Място: Учебно- спортен комплекс, Зала № 1  

10.50–11.10 

Среща с представители на Студентски съвет (СС)  
Презентация на функциите, целите, структурата и формирането на СС.  
Представяне на ръководството. Представяне на сайта на СС. 

 
Място: Учебно- спортен комплекс, Зала №1 

11.10–11.20 

Среща с представители на спортните отбори 
Представяне на спортната дейност и спортните отбори. 

 
Място: Учебно- спортен комплекс, Зала №1 

11.30-11.50 

Университетските центрове ...  
Кариерно консултиране и професионална реализация! Откъде да започна?  

 
Място: Кариерен център 

12.00-12.20 

Университетските центрове ... 
Да науча: 

Какво е програмата "Еразъм +"? Какво е студентска мобилност? Къде, кога и как 
мога да отида в чужбина по "Еразъм +"? 

 
Място: Еразъм офис 

Как да науча нов език? Къде да сертифицирам езиковите си познания?  
Къде да науча повече? 

 
Място: Руски център 

12.30- 12.50 

Как да получите достъп до библиотечното богатство на ВСУ? 
 

Да науча: 
Какво включва Библиотечният фонд на ВСУ, и как да получа достъп до него? 

Как да използвам виртуалната библиотечна платформа на ВСУ? 
Как да получа достъп до международни библиотечни ресурси? 

 
Място: Университетска библиотека 

13.00-13.20  

Вашият пакет от електронни услуги: 
Повече интернет, повече свобода - Електронен разпис на учебните занятия, 
Електронно обучение, Електронни списания, социални мрежи и форуми! 
Имам персонализирано електронно студентско досие, чрез което мога да се 
информирам за своя учебен план, учебни програми, оценки, такси, и да подавам 
електронни заявления! Какви са моите потребителско име и парола?  
Wi-Fi VFU - Log on! 

                                                                                                    Място: Технологичен институт 



 
 
 

 
 

 
ФАКУЛТЕТ МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА И АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
ДЕКАН   доц. д-р Елеонора Танкова 

тел.: 052/359-526 
email: eleonora@vfu.bg 

ЗАМЕСТНИК-ДЕКАН доц. д-р Ива Монева 
тел.: 052/359-612 
iva.moneva@vfu.bg 

 РЪКОВОДИТЕЛИ НА КАТЕДРИ 

Катедра „Администрация, управление и политически науки” 
доц. д-р Иванка Банкова 
тел.: 052/359-595 
email: ivanka.bankova@vfu.bg 

Катедра „Икономика” 
доц. д-р Снежанка Овчарова  
тел.: 052/359-598 
email: ovcharova@vfu.bg 

Катедра „Информатика” 
доц. д-р Галина Момчева  
тел.: 052/359-574 
email: galina.momcheva@vfu.bg 

АКАДЕМИЧНИ НАСТАВНИЦИ 

Катедра „Администрация, управление и политически науки” доц. д-р Иванка Банкова 

Катедра „Икономика” ас. д-р Радослав Къновски 

Катедра „Информатика” ас. Антонина Иванова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



GAUDEAMUS IGITUR 
 
1. Gaudeamus igitur,  
Juvenes dum sumus; (2) 
Post jucundam juventutem, 
Post molestam senectutem 
Nos habebit humus! (2) 
 
2. Vita nostra brevis est,  
Brevi finietur, (2) 
Venit mors velociter, 
Rapit nos atrociter, 
Nemini parcetur. (2) 
 
3. Ubi sunt qui ante  
Nos in mundo fuere? (2) 
Vadite ad superos, 
Transite ad inferos, 
Hos si vis videre. (2) 
 
4. Vivat academia,  
Vivant professores, (2) 
Vivat membrum quodlibet, 
Vivant membra quaelibet, 
Semper sint in flore! (2) 
 
5. Vivant omnes virgines  
Faciles, formosae, (2) 
Vivant et mulieres, 
Tenerae, amabiles, 
Bonae, laboriosae! (2) 
 
6. Vivat et respublica  
Et qui illam regit, (2) 
Vivat nostra civitas, 
Maecenatum caritas, 
Quae nos hic protegit! (2) 
 
7. Pereat tristitia,  
Pereant dolores, (2) 
Pereat diabolus, 
Quivis antiburschius, 
Atque irrisores! (2) 
 
8. Quis confluxus hodie  
Academicorum? (2) 
E longinquo convenerunt, 
Protinusque successerunt 
In commune forum; (2) 
 
9. Vivat nostra societas,  
Vivant studiosi (2) 
Crescat una veritas, 
Floreat fraternitas, 
Patriae prosperitas. (2) 
 
10. Alma Mater floreat,  
Quae nos educavit; (2) 
Caros et commilitones, 
Dissitas in regions 
 
Sparsos, congregavit; (2) 
 
 
 

СТУДЕНТСКИ  ХИМН 
Превод от латински: Ѣ 
 
1. Нека бъдем весели, докато младеем; (2) 
След щастливата ни младост, 
След досадната ни старост 
В гроба ще изтлеем! (2) 
 
2. Кратък е животът ни, краят ни пристига, (2) 
Че смъртта се приближава, 
И наред ни покосява, 
Всекиго застига. (2) 
 
3. И къде са тези, що преди нас са били? (2) 
В рая с песен да отлита, 
В ада страшен да се скита, 
Който иска да ги види. (2) 
 
4. Нека вечно да живей, който преподава, (2) 
От мъжете, всеки да е, 
От жените, всяка да е, 
Нека преуспяват! (2) 
 
5. Да живеят девите, мили и красиви, (2) 
Да живеят и жените, 
Дето нежно ни обичат, 
Кротки, работливи! (2) 
 
6. Да живей държавата и който управлява, (2) 
Да живее и градът, 
В мецената милостта, 
Която ни дарява! (2) 
 
7. Отминава мъката, мерзостта умира, (2) 
И загива сатаната. 
Също, който против нас е, 
Или се присмива! (2) 
 
8. С Академията днес кой се запознава? (2) 
Отдалече идват тука, 
Смело всяка несполука 
Дружно побеждават; (2) 
 
9. Общността ни да живей, учените също! (2) 
Правдата се извисява, 
Братството ни силно става, 
Страната ни – могъща. (2) 
 
10. Алма Матер да цъфти, да ни обучава; (2) 
Хора близки, наши братя, 
Скитащи се из страната, 
тя обединява; (2) 
 


	GAUDEAMUS IGITUR

