
 

УЧАСТИЯ 

на студенти във ВУЗФ в национални и международни 
 олимпиади и състезания през периода 2014-2018 г. 

           

1. Национална студентска олимпиада по математика, 30 май – 01 юни 2014 г., Созопол, 
домакин Технически университет, София. ВУЗФ участва с отбор от трима студенти и 
печели 3 бронзови медала в индивидуалното класиране в група В, трето място в 
отборното класиране и трето място в класирането по висши училища в група В.  
2. Национална студентска олимпиада по математика, 29 – 31 май 2015 г., Слънчев бряг, 
домакин Университет по архитектура, строителство и геодезия. ВУЗФ участва с отбор 
от трима студенти и печели 1 златен, 1 сребърен и 1 бронзов медали в индивидуалното 
класиране в група В, трето място в отборното класиране и трето място в класирането по 
висши училища в група В.  
3. Студентско състезание на CFA society. Участие на отбор на ВУЗФ (3 студенти) в 
университетското състезание за финансови анализи на CFA society. (2015 г.) 
4. Математическо състезание „Европейско кенгуру“ за ученици и студенти, 19 март 2016 
г. Участваха 10 студенти от ВУЗФ. 
5. Международен конкурс „Методология и ИТ в образованието” за ученици и студенти, 
29 април – 4 май 2016 г., Москва. Студент от ВУЗФ спечели първа награда със своята 
разработка. 
6. Национална студентска олимпиада по математика, 27 - 29 май 2016 г., Русе, домакин 
Русенски университет „Ангел Кънчев“. ВУЗФ участва с отбор от трима студенти и 
печели 1 сребърен и 1 бронзов медали в индивидуалното класиране, трето място в 
класирането по висши училища в група В.  
7. Студентско състезание на CFA society. Участие на отбор на ВУЗФ (3 студенти) в 
университетското състезание за финансови анализи на CFA society. (2016 г.) 
8. Международна олимпиада по финансова и актюерна математика, декември 2016 г. 
Участваха трима студенти от ВУЗФ. 
9. Математическо състезание „Европейско кенгуру“ за ученици и студенти, 17 март 2017 
г.. Участваха 10 студенти от ВУЗФ.  
10. Национална студентска олимпиада по математика, 19 – 21 май 2017 г., Пампорово, 
домакин Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. ВУЗФ участва с отбор от 
трима студенти и печели 1 златен, 1 сребърен и 1 бронзов медали в индивидуалното 
класиране в група В, трето място в отборното класиране и трето място в класирането по 
висши училища в група В. 
11. Студентско състезание на CFA society. Участие на отбор на ВУЗФ (3 студенти) в 
университетското състезание за финансови анализи на CFA society. (2017 г.) 
12. Международна олимпиада по финансова и актюерна математика, 16 декември 2017 
г. Участваха 12 студенти от ВУЗФ. 
13. Математическо състезание „Европейско кенгуру“ за ученици и студенти, 17 март 
2018 г. Участваха 10 студенти от ВУЗФ.  



14. Национална студентска олимпиада по математика, 18 – 20 май 2018 г., с. Юндола, 
домакин Лесотехнически университет – София. ВУЗФ участва с отбор от трима студенти 
и печели 1 златен, 1 сребърен и 1 бронзов медали в индивидуалното класиране в група 
В, второ място в отборното класиране и второ място в класирането по висши училища в 
група В. 
15. Студентско състезание на CFA society. Участие на отбор на ВУЗФ (3 студенти) в 
университетското състезание за финансови анализи на CFA society. (2018 г.) 
16. Международна олимпиада по финансова и актюерна математика, 15 декември 2018 
г. Участваха 16 студенти от ВУЗФ. 
 
 
 

 


