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ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ “ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР” 

 

 
 

ЗАПОВЕД 

 
№ 144 

 
Варна, 

 

 

За осигуряване на висококачествено планиране и организиране на учебния процес 

през учебната 2023/2024 година и на основание чл. 16, т. 1 от Правилника за устройството и 

дейността на ВСУ “Черноризец Храбър” 

 

НАРЕЖДАМ: 

 
1. Официалното откриване на учебната 2023/2024 г. да се проведе на 

 

2. Учебната година да се планира в два семестъра – зимен и летен. 

 
3. За студенти в ОКС „бакалавър” и ОКС “магистър” след придобито средно 

образование учебният процес да се организира по приложения график по форми на 

обучение. Учебните практики и стажове, както и държавните изпити и защити на дипломни 

работи да се организират по отделни графици. 

 
4. В срок от един месец до началото на учебната година отдел “Планиране” да 

изготви и публикува на сайта на Университета съобразен с т. 3 график на учебния процес по 

специалности, курсове и форми на обучение. В задочна форма на обучение присъствените 

периоди да не надхвърлят 25 работни дни за учебната година. 

 
5. За студенти в ОКС “магистър” след висше образование учебният процес да се 

организира по специалности, курсове и форми на обучение със заповед на деканите 

(директора на филиала) по предложение на ръководителите на магистърските програми 

след окончателното формиране на магистърските групи. В задочна форма на обучение 

присъствените периоди да не надхвърлят 25 работни дни за учебната година. 

 
6. Графиците за семестриалните изпити, учебни практики и стажове да бъдат 

изготвени от отдел “Планиране” по специалности, курсове и форми на обучение и 

публикувани на сайта на Университета не по-късно от началото на съответния семестър. 

 
7. Графикът на държавните изпити и защитите на дипломни работи да бъде изготвен 

от отдел “Дипломиране и сертифициране” по випуски, специалности и форми на обучение 

и публикуван на сайта на Университета не по-късно от три месеца преди първата изпитна 

сесия за съответния випуск. Промени в датите за държавните изпити и защитите на 

дипломни работи са допустими не по-късно от 30 дни преди съответния изпит. 

1.03.2023 г. 

2.10.2023 г. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vRkH8xbJTiKIMB_2wSLk0kcC5AeyMbD0JWY0mpjxbUxrM2c89D4DCzYP7ExdFNkRzFr8ha9qhPuj9Ie/pubhtml?gid=61096027&single=true
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8. Учебните занятия да се провеждат от 08.00 до 20.00 часа с обедна почивка от 12.50 

до 13.30 часа. 

 

9. При планиране на занятията да се спазват следните норми за един учебен ден: 

● до 6 академични часа за преподавател по една дисциплина и с едни и същи 

студенти; 

● до 10 академични часа за редовно обучение; 

● до 12 академични часа за задочно обучение. 

 
10. Аудиторната заетост да се организира в учебни блокове с продължителност два 

академични часа. 

 

11. Продължителността на изпита на един студент да е до четири часа. 

 
12. Първият ден от учебните занятия в зимен семестър да се планира като въвеждащ 

ден за студентите от първи курс. 

 

13. Да не се планират занятия за студенти в редовна форма на обучение в следните 

неучебни дни, а пропуснатите занятия да се препланират по възможност и заявка на 

преподавателите: 

6 септември – Ден на съединението 

22 септември – Ден на независимостта 

1 ноември – Ден на народните будители 

8, 9 декември – Студентски празник 

24, 25 и 26 декември – Рождество Христово 

1 януари – Нова година 

3 март – Национален празник на България 

1 май – Международен ден на труда 

3, 4, 5 и 6 май – Възкресение Христово и Ден на храбростта на българската 

армия 

24 и 25 май – Ден на българската просвета, славянската писменост и култура. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОФ. Д-Р ПЕТЪР ХРИСТОВ 

Ректор на ВСУ „Черноризец Храбър” 


