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ВУСИ – МОДЕРНОТО ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ 
 

Лидер във висшето образование! 
 
Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ) е самосто-

ятелно частно ВУ и функционира в съответствие с цялостната 
нормативна база за висшето образование в страната и с вътреш-
ните академични разпоредби. Висшето училище по сигурност и 
икономика е едно от най-младите висши училища в страната. То е 
създадено като Колеж по икономика и администрация (КИА) – 
Пловдив, с Решение на 39-ото Народно събрание от 29.Х.2003 
г., обнародвано в бр. 97 на в. „Държавен вестник“ от 4.ХІ.2003 
г., който е преобразуван във Висше училище по сигурност и 
икономика с Решение на 43-тото Народно събрание от 
21.V.2015 г., обнародвано в бр. 38 на в. „Държавен вестник“ от 
26.V.2015 г. 

Висшето училище по сигурност и икономика получи само от-
лични оценки след проведените акредитационни процедури от 
Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) към 
Министерския съвет на Република България. По този начин ВУСИ 
се нареди сред малкото университети в страната, които имат 
единствено отлични оценки и максимални, шестгодишни, срокове 
на валидност на акредитациите в съответствие с чл. 79, ал. 4 от 
Закона за висшето образование (ЗВО). Националната агенция за 
оценяване и акредитация даде обща оценка 9,01 по десетобална-
та система за институционалната акредитация на ВУСИ. Реше-
нието на членовете на Акредитационния съвет на НАОА е от про-
ведено на 8.06.2017 г. заседание (Протокол № 16). Висшето учи-
лище по сигурност и икономика получи отлична оценка и за прог-
рамната акредитация на професионално направление 9.1 „Нацио-
нална сигурност“. НАОА даде обща оценка 9,07 по десетобалната 
система и срок на валидност на акредитацията шест години съг-
ласно чл. 79, ал. 1 от Закона за висшето образование. Решението 
на Постоянната комисия по социални и правни науки, сигурност и 
отбрана е от проведено на 10.07.2017 г. заседание (Протокол № 
12). По този начин ВУСИ затвърди лидерската си позиция на прес-
тижен образователен и научен център, предоставящ високо ниво 
на учебния процес в съвременна технологична база. Висшето учи-
лище по сигурност и икономика получи отлични оценки и за прог-
рамните акредитации на професионалните направления „Иконо-
мика“ и „Администрация и управление“. Решението на НАОА за 
професионално направление 3.8 „Икономика“ е от проведено за-
седание на 27.06.2018 г. (Протокол № 20). Постоянната комисия по 
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стопански науки и управление гласува обща оценка 9,17 по десе-
тобалната система в съответствие с чл. 79, ал. 1 от ЗВО. Решени-
ето на НАОА за професионално направление 3.7 „Администрация 
и управление“ е от проведено заседание на 4.07.2018 г. (Протокол 
№ 21). Постоянната комисия по стопански науки и управление да-
де обща оценка 9,02 по десетобалната система в съответствие с 
чл. 79, ал. 1 от ЗВО. 

Висшето училище по сигурност и икономика получи програм-
ни акредитации на две докторски програми от професионално 
направление 9.1 „Национална сигурност“. Решението е от 
9.07.2018 г. (Протокол № 14) на Постоянната комисия по социални 
и правни науки на Националната агенция за оценяване и акреди-
тация (НАОА). След обобщаване на резултатите от гласуването в 
съответствие с приетите от Акредитационния съвет на НАОА 
„Правила за гласуване на процедури за акредитация и оценяване 
на проекти“ Постоянната комисия по социални и правни науки даде 
програмна акредитация на докторската програма „Противодейст-
вие на престъпността и опазване на обществения ред“ и на док-
торската програма „Антитероризъм“ („Организация и управление 
на антитерористичната дейност“). 

През 2018 г. ВУСИ празнува своя 15-годишен юбилей. Пат-
ронният ни празник е на 4 ноември – датата на обнародването на 
решението на Народното събрание. Знакът на ВУСИ е факел с 
пламък (на знанието) в син цвят. Знамето ни е в син цвят с изобра-
зени знака и името на ВУСИ. Ние сме първото висше училище в 
Пловдив със сертификат за качество EN ISO 9001:2008. Сертифи-
катът е издаден от Moody International през 2006 г. и продължен от 
Intertek. ВУСИ осигурява обучение за степените „бакалавър“, „ма-
гистър“ по всички специалности в редовна и задочна форма. ВУ 
работи с висококвалифициран академичен състав – професори, 
доценти и асистенти. Имаме съвременно оборудвана библиотека с 
компютризирани читателски места, предлагащи свободен достъп 
до интернет. Създаден е и Кариерен център за професионална 
ориентация и помощ в кариерата на бъдещите висшисти. 

 
Мисия 

Мисията на Висшето училище по сигурност и икономика е да 
осигурява образователно, интелектуално и социално развитие на 
младото поколение, като дава на студентите висока (и съответст-
ваща на европейските и световните стандарти) професионалноо-
риентирана подготовка в областта на националната сигурност, 
икономиката, управлението и администрацията, с което да утвър-
ждава пазарните и демократичните ценности в цялостното иконо-
мическо развитие на региона и страната. 
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Цели 
Основни цели на ВУСИ са: 1) Осигуряване на възможност на 

студентите за обучение в образователно-квалификационните сте-
пени „бакалавър“ и „магистър“; 2) Разширяване на развитието на 
собствения академичен състав, който да обучава конкурентоспо-
собни кадри не само за страната, но и за Европейския съюз; 3) 
Задоволяване на обществените потребности от кадри за сигур-
ността в региона, доколкото в целия Южен централен район (вкл. и 
в Пловдив и Пловдивска област) не се обучават такива специали-
зирани кадри; 4) Осигуряване на образователни и изследователски 
услуги, подходящи за нуждите на държавни и неправителствени 
организации, имащи отношение към сектора за сигурност и иконо-
миката; 5) Гарантиране на гражданите от всички възрасти според 
европейските изисквания на възможността да имат през целия 
живот достъп до образование, обучение и информационни услуги 
за развитие на своите умения, за да бъдат конкурентоспособни на 
пазара на труда; 6) Значително разширяване на обучението на 
чуждестранни студенти във Висшето училище; 7) По-тясно разви-
тие на равноправно сътрудничество със задгранични университе-
ти, включително и разширяване на мобилността, за която прите-
жаваме разширена Харта „Еразъм“ по Програма „Еразъм +“. 

 
Ръководство на ВУСИ – Пловдив 
Председател на Настоятелството на ВУСИ 
г-жа Олга Емилова 
Президент на ВУСИ 
проф. д.п.н. Георги Манолов 
Ректор на ВУСИ 
доц. д-р Йордан Бакалов 
Зам.-ректор на ВУСИ 
доц. д-р Людмила Дикова 
Заместник-ректор по международната дейност на ВУСИ 
проф. д-р Томо Борисов 
Помощник-ректор на ВУСИ 
гл. ас. Иван Петров 
Декани на Учебно-научни центрове (УНЦ) 
УНЦ „Управление, администрация и икономика“ 
проф. д-р Михаил Михайлов 
УНЦ „Национална сигурност и обществен ред“ 
доц. д-р Снежана Димитрова 
Ръководители на катедри 
Катедра „Икономика и управление“ 
проф. д-р Михаил Михайлов 
Катедра „Национална сигурност“ 
доц. д-р Снежана Димитрова 
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ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТУДЕНТИТЕ 
 
Студентите във ВУСИ имат право: 

1) Да получават квалифицирана помощ и ръководство за 
своето научно, професионално и културно израстване; 2) Да се 
сдружават в общности по учебни, научни, спортни и други интере-
си, както и да бъдат избирани в колективните органи на управле-
ние на ВУ; 3) Да се обръщат с предложения, заявления и жалби 
към ръководството на ВУСИ по въпроси, свързани с положението 
им като студенти; 4) Да получават стипендии, когато има решение 
за това; 5) Да се обучават по повече от една специалност или да 
изучават допълнителни курсове при условия, определени от ВУ-
СИ; 6) Да участват в научноизследователска дейност; 7) Да полз-
ват за учебна, научноизследователска, социална и културна дей-
ност наличната материална база при условия, определени от ръ-
ководството на ВУСИ; 8) Да избират учебните дисциплини от из-
бираемата и факултативната подготовка съобразно действащите 
учебни планове; 9) Да сигнализират по съответния ред и пред съ-
ответните органи на управление за решения и действия, отнасящи 
се до положението им на студенти; 10) Да се обучават по индиви-
дуален план, ако отговарят на съответните изисквания. 

 
Студентите във ВУСИ са длъжни: 

1) Да спазват Правилника за дейността на ВУ и другите нор-
мативни документи на ВУСИ; 2) В определения от ръководството 
на ВУ срок да внасят дължимата вноска за образователната услуга 
и да се записват за студенти в съответната специалност; 3) Да зна-
ят, че при прекъсване на обучението внесената сума не се връща 
обратно и се прекъсва обучението за срок от една година; 4) Да 
пазят името и престижа на ВУСИ, материално-техническата база и 
да полагат изпитите си в определите срокове; 5) Да се записват в 
по-горен курс до началото на поредната учебна година или да 
уреждат студентското си положение в определените от ректора 
срокове; 6) Да изпълняват в срок всички научни задания, предвиде-
ни в учебния план и в учебните програми; 7) Да полагат необходи-
мите изпити в рамките на учебната година; 8) Да не провеждат по-
литическа дейност на територията на ВУ. При неспазване на посо-
чените задължения, и особено при неплащане на таксата в срок, 
студентът се наказва с налагане на наказателна санкция, с пре-
късване за една учебна година или с отстраняване без право 
да се обучава във ВУСИ. Прекъснал обучението си студент може 
да възстанови еднократно студентските си права чрез заявление 
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до ректора на ВУ не по-късно от една година, а отстранен студент – 
не по-късно от две години след отстраняването. 

 
Сесии (семестриални изпити) 

Изучаването на всяка учебна дисциплина приключва с пола-
гането на изпит. Изпитите са организирани в редовни, поправителни 
и ликвидационни сесии. Редовната и поправителната изпитна сесия 
се провеждат в периода след семестриалното приключване на обу-
чението по съответния предмет. Ликвидационната сесия е годишна. 
Тя се провежда след лятната поправителна сесия и включва изуча-
ваните дисциплини през изминалата учебна година. Явяването на 
поправка или ликвидация по дисциплина от предишна учебна годи-
на става чрез индивидуален протокол, който се издава от Учебен 
отдел поне един работен ден преди датата на изпита. Изпитните 
оценки се нанасят в информационната система веднага след предс-
тавяне от преподавателите в Учебен отдел на изпитните протоколи. 
Всеки студент има в интернет страницата на ВУСИ личен достъп до 
информацията за студентското си положение. 

 
Кредитна система 

Европейската система за трансфер на кредити (ECTS) е въ-
ведена във висшето образование в България от 2004 г. Целта ѝ е да 
осигури мобилност на студентите чрез взаимно признаване на пе-
риоди от обучението. Кредитът е цифрово изражение на аудиторна-
та и извънаудиторната заетост на студентите по време на обучени-
ето им. Кредити се осигуряват от всяка дисциплина, включена в 
учебния план, и се присъждат при успешното ѝ приключване. За 
целия курс на обучение за степен „бакалавър“ и „магистър“ кредити-
те трябва да са не по-малко от 60 за една година. Присъдените на 
студента кредити се вписват в издаваните му документи – академи-
ческа справка, диплома, европейско дипломно приложение. 

 
Семестриални такси за обучение 

Всеки студент заплаща семестриална такса за обучение. Тя 
се определя от ръководството на ВУСИ и се заплаща в определе-
ния за всеки семестър срок. При неплащане на таксата в срок сту-
дентът се наказва с налагане на наказателна санкция, с прекъсва-
не за една учебна година или с отстраняване без право да се обу-
чава във ВУСИ. От заплащане на такса са освободени приетите по 
социални програми студенти от домове за деца, лишени от роди-
телски грижи, както и студентите – деца на загинали или постра-
дали при изпълнение на служебния си дълг служители от система-
та на МВР. 
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Стипендии 
Студентите, завършили учебната година с успех над Отли-

чен (5.50), могат да кандидатстват за получаване на стипендия. 
Класирането се извършва служебно от Учебния отдел. 

 
Административни услуги 

Заявление до ректора се подава в съответните за учебната 
година срокове за: обучение по втора специалност, обучение в 
съкратени срокове, прекъсване на обучението по собствено жела-
ние, преместване в друга специалност или форма на обучение, 
ползване на облекчен режим на обучение. За обслужване на сту-
денти Учебният отдел работи от 10.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 
15.00 ч. всеки работен ден и от 10.00 до 12.00 ч. в събота. В Учеб-
ния отдел се издават следните документи: индивидуален прото-
кол, уверение, академическа справка. Документите се издават при 
спазване на съответните административни изисквания. От Копир-
ния център всеки студент може да получи копие на разписанието 
на семестриалните занятия, на графиците за изпитните сесии, на 
въпросниците по съответните дисциплини. 
 
Информация и контакти 

Учебен отдел – 032/266 935 
Кариерен център – 032/260 974 
Такси – 032/345 611 
 

Интернет адрес и поща 
www.vusi.bg 
e-mail: info@vusi.bg 
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ВУСИ – МОДЕРНОТО ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ

Лидер във висшето образование!

Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ) е самостоятелно частно ВУ и функционира в съответствие с цялостната нормативна база за висшето образование в страната и с вътрешните академични разпоредби. Висшето училище по сигурност и икономика е едно от най-младите висши училища в страната. То е създадено като Колеж по икономика и администрация (КИА) – Пловдив, с Решение на 39-ото Народно събрание от 29.Х.2003 г., обнародвано в бр. 97 на в. „Държавен вестник“ от 4.ХІ.2003 г., който е преобразуван във Висше училище по сигурност и икономика с Решение на 43-тото Народно събрание от 21.V.2015 г., обнародвано в бр. 38 на в. „Държавен вестник“ от 26.V.2015 г.

Висшето училище по сигурност и икономика получи само отлични оценки след проведените акредитационни процедури от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) към Министерския съвет на Република България. По този начин ВУСИ се нареди сред малкото университети в страната, които имат единствено отлични оценки и максимални, шестгодишни, срокове на валидност на акредитациите в съответствие с чл. 79, ал. 4 от Закона за висшето образование (ЗВО). Националната агенция за оценяване и акредитация даде обща оценка 9,01 по десетобалната система за институционалната акредитация на ВУСИ. Решението на членовете на Акредитационния съвет на НАОА е от проведено на 8.06.2017 г. заседание (Протокол № 16). Висшето училище по сигурност и икономика получи отлична оценка и за програмната акредитация на професионално направление 9.1 „Национална сигурност“. НАОА даде обща оценка 9,07 по десетобалната система и срок на валидност на акредитацията шест години съгласно чл. 79, ал. 1 от Закона за висшето образование. Решението на Постоянната комисия по социални и правни науки, сигурност и отбрана е от проведено на 10.07.2017 г. заседание (Протокол № 12). По този начин ВУСИ затвърди лидерската си позиция на престижен образователен и научен център, предоставящ високо ниво на учебния процес в съвременна технологична база. Висшето училище по сигурност и икономика получи отлични оценки и за програмните акредитации на професионалните направления „Икономика“ и „Администрация и управление“. Решението на НАОА за професионално направление 3.8 „Икономика“ е от проведено заседание на 27.06.2018 г. (Протокол № 20). Постоянната комисия по стопански науки и управление гласува обща оценка 9,17 по десетобалната система в съответствие с чл. 79, ал. 1 от ЗВО. Решението на НАОА за професионално направление 3.7 „Администрация и управление“ е от проведено заседание на 4.07.2018 г. (Протокол № 21). Постоянната комисия по стопански науки и управление даде обща оценка 9,02 по десетобалната система в съответствие с чл. 79, ал. 1 от ЗВО.

Висшето училище по сигурност и икономика получи програмни акредитации на две докторски програми от професионално направление 9.1 „Национална сигурност“. Решението е от 9.07.2018 г. (Протокол № 14) на Постоянната комисия по социални и правни науки на Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА). След обобщаване на резултатите от гласуването в съответствие с приетите от Акредитационния съвет на НАОА „Правила за гласуване на процедури за акредитация и оценяване на проекти“ Постоянната комисия по социални и правни науки даде програмна акредитация на докторската програма „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“ и на докторската програма „Антитероризъм“ („Организация и управление на антитерористичната дейност“).

През 2018 г. ВУСИ празнува своя 15-годишен юбилей. Патронният ни празник е на 4 ноември – датата на обнародването на решението на Народното събрание. Знакът на ВУСИ е факел с пламък (на знанието) в син цвят. Знамето ни е в син цвят с изобразени знака и името на ВУСИ. Ние сме първото висше училище в Пловдив със сертификат за качество EN ISO 9001:2008. Сертификатът е издаден от Moody International през 2006 г. и продължен от Intertek. ВУСИ осигурява обучение за степените „бакалавър“, „магистър“ по всички специалности в редовна и задочна форма. ВУ работи с висококвалифициран академичен състав – професори, доценти и асистенти. Имаме съвременно оборудвана библиотека с компютризирани читателски места, предлагащи свободен достъп до интернет. Създаден е и Кариерен център за професионална ориентация и помощ в кариерата на бъдещите висшисти.

Мисия


Мисията на Висшето училище по сигурност и икономика е да осигурява образователно, интелектуално и социално развитие на младото поколение, като дава на студентите висока (и съответстваща на европейските и световните стандарти) професионалноориентирана подготовка в областта на националната сигурност, икономиката, управлението и администрацията, с което да утвърждава пазарните и демократичните ценности в цялостното икономическо развитие на региона и страната.

Цели

Основни цели на ВУСИ са: 1) Осигуряване на възможност на студентите за обучение в образователно-квалификационните степени „бакалавър“ и „магистър“; 2) Разширяване на развитието на собствения академичен състав, който да обучава конкурентоспособни кадри не само за страната, но и за Европейския съюз; 3) Задоволяване на обществените потребности от кадри за сигурността в региона, доколкото в целия Южен централен район (вкл. и в Пловдив и Пловдивска област) не се обучават такива специализирани кадри; 4) Осигуряване на образователни и изследователски услуги, подходящи за нуждите на държавни и неправителствени организации, имащи отношение към сектора за сигурност и икономиката; 5) Гарантиране на гражданите от всички възрасти според европейските изисквания на възможността да имат през целия живот достъп до образование, обучение и информационни услуги за развитие на своите умения, за да бъдат конкурентоспособни на пазара на труда; 6) Значително разширяване на обучението на чуждестранни студенти във Висшето училище; 7) По-тясно развитие на равноправно сътрудничество със задгранични университети, включително и разширяване на мобилността, за която притежаваме разширена Харта „Еразъм“ по Програма „Еразъм +“.

Ръководство на ВУСИ – Пловдив


Председател на Настоятелството на ВУСИ


г-жа Олга Емилова

Президент на ВУСИ


проф. д.п.н. Георги Манолов


Ректор на ВУСИ

доц. д-р Йордан Бакалов

Зам.-ректор на ВУСИ


доц. д-р Людмила Дикова


Заместник-ректор по международната дейност на ВУСИ


проф. д-р Томо Борисов


Помощник-ректор на ВУСИ

гл. ас. Иван Петров

Декани на Учебно-научни центрове (УНЦ)

УНЦ „Управление, администрация и икономика“


проф. д-р Михаил Михайлов

УНЦ „Национална сигурност и обществен ред“


доц. д-р Снежана Димитрова

Ръководители на катедри


Катедра „Икономика и управление“


проф. д-р Михаил Михайлов

Катедра „Национална сигурност“


доц. д-р Снежана Димитрова

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТУДЕНТИТЕ

Студентите във ВУСИ имат право:

1) Да получават квалифицирана помощ и ръководство за своето научно, професионално и културно израстване; 2) Да се сдружават в общности по учебни, научни, спортни и други интереси, както и да бъдат избирани в колективните органи на управление на ВУ; 3) Да се обръщат с предложения, заявления и жалби към ръководството на ВУСИ по въпроси, свързани с положението им като студенти; 4) Да получават стипендии, когато има решение за това; 5) Да се обучават по повече от една специалност или да изучават допълнителни курсове при условия, определени от ВУСИ; 6) Да участват в научноизследователска дейност; 7) Да ползват за учебна, научноизследователска, социална и културна дейност наличната материална база при условия, определени от ръководството на ВУСИ; 8) Да избират учебните дисциплини от избираемата и факултативната подготовка съобразно действащите учебни планове; 9) Да сигнализират по съответния ред и пред съответните органи на управление за решения и действия, отнасящи се до положението им на студенти; 10) Да се обучават по индивидуален план, ако отговарят на съответните изисквания.

Студентите във ВУСИ са длъжни:

1) Да спазват Правилника за дейността на ВУ и другите нормативни документи на ВУСИ; 2) В определения от ръководството на ВУ срок да внасят дължимата вноска за образователната услуга и да се записват за студенти в съответната специалност; 3) Да знаят, че при прекъсване на обучението внесената сума не се връща обратно и се прекъсва обучението за срок от една година; 4) Да пазят името и престижа на ВУСИ, материално-техническата база и да полагат изпитите си в определите срокове; 5) Да се записват в по-горен курс до началото на поредната учебна година или да уреждат студентското си положение в определените от ректора срокове; 6) Да изпълняват в срок всички научни задания, предвидени в учебния план и в учебните програми; 7) Да полагат необходимите изпити в рамките на учебната година; 8) Да не провеждат политическа дейност на територията на ВУ. При неспазване на посочените задължения, и особено при неплащане на таксата в срок, студентът се наказва с налагане на наказателна санкция, с прекъсване за една учебна година или с отстраняване без право да се обучава във ВУСИ. Прекъснал обучението си студент може да възстанови еднократно студентските си права чрез заявление до ректора на ВУ не по-късно от една година, а отстранен студент – не по-късно от две години след отстраняването.

Сесии (семестриални изпити)


Изучаването на всяка учебна дисциплина приключва с полагането на изпит. Изпитите са организирани в редовни, поправителни и ликвидационни сесии. Редовната и поправителната изпитна сесия се провеждат в периода след семестриалното приключване на обучението по съответния предмет. Ликвидационната сесия е годишна. Тя се провежда след лятната поправителна сесия и включва изучаваните дисциплини през изминалата учебна година. Явяването на поправка или ликвидация по дисциплина от предишна учебна година става чрез индивидуален протокол, който се издава от Учебен отдел поне един работен ден преди датата на изпита. Изпитните оценки се нанасят в информационната система веднага след представяне от преподавателите в Учебен отдел на изпитните протоколи. Всеки студент има в интернет страницата на ВУСИ личен достъп до информацията за студентското си положение.

Кредитна система


Европейската система за трансфер на кредити (ECTS) е въведена във висшето образование в България от 2004 г. Целта ѝ е да осигури мобилност на студентите чрез взаимно признаване на периоди от обучението. Кредитът е цифрово изражение на аудиторната и извънаудиторната заетост на студентите по време на обучението им. Кредити се осигуряват от всяка дисциплина, включена в учебния план, и се присъждат при успешното ѝ приключване. За целия курс на обучение за степен „бакалавър“ и „магистър“ кредитите трябва да са не по-малко от 60 за една година. Присъдените на студента кредити се вписват в издаваните му документи – академическа справка, диплома, европейско дипломно приложение.


Семестриални такси за обучение


Всеки студент заплаща семестриална такса за обучение. Тя се определя от ръководството на ВУСИ и се заплаща в определения за всеки семестър срок. При неплащане на таксата в срок студентът се наказва с налагане на наказателна санкция, с прекъсване за една учебна година или с отстраняване без право да се обучава във ВУСИ. От заплащане на такса са освободени приетите по социални програми студенти от домове за деца, лишени от родителски грижи, както и студентите – деца на загинали или пострадали при изпълнение на служебния си дълг служители от системата на МВР.

Стипендии

Студентите, завършили учебната година с успех над Отличен (5.50), могат да кандидатстват за получаване на стипендия. Класирането се извършва служебно от Учебния отдел.

Административни услуги

Заявление до ректора се подава в съответните за учебната година срокове за: обучение по втора специалност, обучение в съкратени срокове, прекъсване на обучението по собствено желание, преместване в друга специалност или форма на обучение, ползване на облекчен режим на обучение. За обслужване на студенти Учебният отдел работи от 10.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 15.00 ч. всеки работен ден и от 10.00 до 12.00 ч. в събота. В Учебния отдел се издават следните документи: индивидуален протокол, уверение, академическа справка. Документите се издават при спазване на съответните административни изисквания. От Копирния център всеки студент може да получи копие на разписанието на семестриалните занятия, на графиците за изпитните сесии, на въпросниците по съответните дисциплини.

Информация и контакти

Учебен отдел – 032/266 935

Кариерен център – 032/260 974

Такси – 032/345 611

Интернет адрес и поща

www.vusi.bg

e-mail: info@vusi.bg
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