
Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" 
Г Р А Ф И К 

ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДИПЛОМИ ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ НА 
ДИПЛОМАНТИ ОТ ПРОЛЕТНА ДЪРЖАВНО-ИЗПИТНА СЕСИЯ НА 2021 Г. 

 

Катедра 

Дата за получаване на диплома от 
сектор „Дипломиране и 

сертифициране” 

Архитектура и урбанистика 

Архитектура, Дизайн, Интериорен дизайн, Дизайн 
за архитектурна среда, Опазване на културното 
наследство 

2 декември 2021 г. 

Изкуства 

Хореография, Мода и мениджмънт в модата 2 декември 2021 г. 

Строителство на сгради и съоръжения  
ССС, ПБЗН, СЕИ, ВИК, ПАБСС, СИ, СК 3 декември 2021 г. 

Информатика 
Информатика и компютърни науки, Дигитален 
маркетинг и уеб дизайн, Софтуерно инженерство и 
мениджмънт, Киберсигурност 

6 декември 2021 г. 

Икономика 

Финанси и счетоводство, Международни 
икономически отношения, Международен 
маркетинг, Данъчен и митнически контрол, 
Финансов одит, Счетоводство и финансови 
отчети, Финансов и банков мениджмънт и 
маркетинг 

6 декември 2021 г. 

Администрация, управление и политически науки 
Публична администрация и мениджмънт, Бизнес 
администрация и мениджмънт, Мениджмънт на 
туризма, Международни отношения, Политология 
и журналистика, ЕАУП, Инфраструктура на 
администрацията, РВОУБ, Мениджмънт на спорта, 
Управление на културния туризъм, УМБП, МММ 

7 декември 2021 г. 

Национална сигурност 

ЗНС, ППООР, ОУНС, Международно 
право и сигурност, МРР, СКЕ, СПЕ,  

9 декември 2021 г. 

Психология 
ОКС „бакалавър” и „магистър” 

10 декември 2021 г. 

Право 14 и 15 декември 2021 г. 
Задължително е проверка за 

готовността на дипломата чрез 
телефонно обаждане или запитване по 

мейла на сектора. 
 

Работно време със студенти за получаване на диплома  

от 09:00 до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 15:00 ч. 

тел. 052 359 639 

diplomirane@vfu.bg 

 

 

mailto:diplomirane@vfu.bg


Който не е предоставил снимки за диплома, може да ги даде преди 
получаването й. 

Диплома без снимка не се получава! 
 
 
 
Важно: В университета се допускат лица, които са ваксинирани или преболедували 
COVD-19, или имат отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизане в 
обекта/началото на мероприятието изследване по метода на полимеразно верижна 
реакция за СОVІD-19, удостоверено с валидни документи за ваксинация, 
преболедуване или изследване по смисъла на Заповед No РД-01-645 от 28.07.2021 г. 
на Министъра на здравеопазването. 
 
 


