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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-авторитетните 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.VI.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
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и правни науки, сигурност и отбрана е от проведено на
10.VII.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.VI.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.VII.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.
ВУСИ получи програмни акредитации на докторски програми за трите направления: „Национална сигурност“,
„Икономика“ и „Администрация и управление“. Докторските програми дават възможност за придобиване на научната степен „доктор” в три форми на обучение – редовна, задочна и самостоятелна.
Докторските програми във ВУСИ отговарят на потребностите на сектора на сигурността, управленската сфера и
икономическия сектор. Образователната и научна степен
„доктор“ може да се защити след придобита степен „магистър“, като обучението се осъществява по научни специалности.
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През 2023 г. ВУСИ празнува своя 20-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 изобразен знак и име 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., продължен от Intertek през 2008 г. и от Ем Джи
Глобал през 2021 г. ВУСИ осигурява обучение за степените „бакалавър“, „магистър“ и „доктор“ във всички направления в редовна и задочна форма. Висшето училище
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.
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ЦЕЛИ
Основни цели на ВУСИ са:
1) Осигуряване на възможност на студентите за обучение
в образователно-квалификационните степени „бакалавър“ , „магистър“ и доктор;
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. 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 секторите на
сигурността 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 +“.

8

РЪКОВОДСТВО НА ВУСИ – ПЛОВДИВ
Председател на Настоятелството на ВУСИ
г-жа Олга Манолова
Президент на ВУСИ
проф. д.п.н. Георги Манолов
Ректор на ВУСИ
доц. д-р Йордан Бакалов
Заместник-ректор по международната дейност на ВУСИ
проф. д-р Томо Борисов
Заместник-ректор по учебната дейност на ВУСИ
доц. д-р Людмила Дикова
Помощник-ректор на ВУСИ
гл. ас. Иван Петров
Декани на Учебно-научни центрове (УНЦ)
УНЦ „Икономика и управление“
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
Началник „Учебен отдел“
Виолета Чучулска
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ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТУДЕНТИТЕ
СТУДЕНТИТЕ ВЪВ ВУСИ ИМАТ ПРАВО:

• Да

получават квалифицирана помощ и ръководство за
своето научно, професионално и културно израстване;

• Да се сдружават в общности по учебни, научни, спортни и

други интереси, както и да бъдат избирани в колективните
органи на управление на ВУСИ;

• Да се обръщат с предложения, заявления и жалби към ръ-

ководството на ВУСИ по въпроси, свързани с положението
им като студенти;

• Да получават стипендии, когато има решение за това;
• Да се обучават по повече от една специалност или да изу-

чават допълнителни курсове при условия, определени от
ВУСИ;

• Да участват в научноизследователска дейност;
• Да ползват за учебна, научноизследователска, социална и

културна дейност наличната материална база при условия,
определени от ръководството на ВУСИ;

• Да избират учебните дисциплини от избираемата и факултативната подготовка съобразно действащите учебни
планове;
• Да сигнализират по съответния ред и пред съответните

органи на управление за решения и действия, отнасящи се
до положението им на студенти;

• Да се обучават по индивидуален план, ако отговарят на
съответните изисквания.
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СТУДЕНТИТЕ ВЪВ ВУСИ СА ДЛЪЖНИ:

• Да спазват Правилника за дейността на висшето училище и другите нормативни документи на ВУСИ;

• В определения от ръководството на ВУСИ срок да внасят

дължимата вноска за образователната услуга и да се записват за студенти в съответната специалност;

• Да знаят, че при прекъсване на обучението внесената

сума не се връща обратно и се прекъсва обучението за
срок от една година;

• Да пазят името и престижа на ВУСИ, материално-техническата база и да полагат изпитите си в определите срокове;
• Да се записват в по-горен курс до началото на поредната
учебна година или да уреждат студентското си положение
в определените от ректора срокове;
• Да изпълняват в срок всички научни задания, предвидени в учебния план и в учебните програми;

• Да полагат необходимите изпити в рамките на учебната

година;

• Да не провеждат политическа дейност на територията на

висшето училище.

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 висшето училище не по-късно от една
година, а отстранен студент – не по-късно от две години
след отстраняването.
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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 на 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.
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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.

ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“
КРИТЕРИИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“
Всички студенти на ВУСИ в редовна и задочна форма на
обучение могат да участват в „Еразъм+“ студентска мобилност. За да бъдат гарантирани и спазени изискванията за езикови и професионални познания на Европейската
комисия, всеки участник подлежи на селекция във ВУСИ.
Подборът се извършва на базата на посочените критерии
след провеждане на интервю, на което студентите представят мотивацията си за участие в програмата, езикови
и професионални познания.
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ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА
Право на финансова подкрепа („Еразъм грант“) имат всички студенти (бакалаври, магистри и докторанти) на ВУСИ
в редовна или задочна форма на обучение.

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.
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.

БИБЛИОТЕКА
Библиотеката е създадена с основаването на висшето училище и предоставя необходимата среда и ресурси за библиотечно-информационното осигуряване на учебния процес
и научноизследователската дейност. Библиотечният фонд
е изграден в съответствие с учебните планове и потребностите на изследователската работа. Изгражда и поддържа
електронен каталог с широк спектър библиотечно-информационни ресурси и услуги.
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СПРАВОЧНИК

АДМИНИСТРАТИВЕН ОТДЕЛ

Административен отдел

032/622 522

info@vusi.bg

УЧЕБЕН ОТДЕЛ

Учебен отдел

032/266 935

uchavusi@vusi.bg

РАБОТНО ВРЕМЕ
от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 15.00 ч. всеки работен ден
и от 10.00 ч. до 12.00 ч. в събота.

Офис София

02/42 38 320

sofia@vusi.bg

Офис Хасково

038/500 440

haskovo@vusi.bg

Кариерен център

032/260 974

kariercentar@vusi.bg

БИБЛИОТЕКА
Библиотека

032/260 974

library@vusi.bg

РАБОТНО ВРЕМЕ
Понеделник 08:30 ч. – 17:00 ч.
Вторник почивен ден
Сряда почивен ден
Четвъртък 08:30 ч. – 17:00 ч.
Петък 08:30 ч. – 17:00 ч.
Събота 09:00 ч. – 14:00 ч.
Неделя 09:00 ч. – 14:00 ч.
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