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Висше училище по застраховане и финанси

Добре дошли от
екипа на ВУЗФ
Когато станеш студент във Висшето училище по застраховане и
финанси, ти ще се присъединиш към една общност, която ще ти
помогне да изградиш в себе си качества необходими за твоето
личностно и професионално развитие. Да си студент във ВУЗФ е
приятно и пълноценно преживяване, което бихме искали да споделим
с теб, но за да бъде още по-хубаво и полезно, знаем че трябва да
получиш отговор на всички въпроси, които имаш още от самото
начало на твоето обучение.

Какво следва!

Най-лесно и бързо е да посетиш сайта на ВУЗФ: https://vuzf.bg/.
Ако не се ориентираш, не се страхувай да питаш, но преди това
разбери:
Как да попитам?
Какво да попитам?
Кого да попитам?
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КАК ДА
ЗАДАВАМ СВОИТЕ ВЪПРОСИ?

Висше училище по застраховане и финанси
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Комуникацията във ВУЗФ се
осъществява само и единствено по
ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА

Ако имаш въпроси, пиши на:
moodle@vuzf.bg и/или info@vuzf.bg

По-надолу ще видиш в кои случаи на
кой от двата имейла да пишеш.

Висше училище по застраховане и финанси
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БЕЗ ТЕЛЕФОННИ ОБАЖДАНИЯ!

Защо?
Защото за нас е важно да има
проследимост на запитванията ти.
Така обслужването ти става подобро.
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ИМАШ АДМИНИСТРАТИВНИ ВЪПРОСИ.
НАПРИМЕР:

КАКВО ДА
ПОПИТАМ И
КОЙ ЩЕ МИ
ОТГОВОРИ?

1. Кога имам лекции?
2. Кога свършва първи семестър?
3. Кога започва втори семестър?
4. Кога е изпитната сесия?
5. Кои дати са важни за дипломирането?
6. Къде мога да платя таксата си?
7. Къде да подам уверение?
8. Каква молба трябва да подам?:
за явяване на условен изпит;
за явяване на държавен изпит;
за дипломна защита;
за промяна на формата на обучение;
за промяна на специалността;
за промяна на начина на плащане;
за отстъпки от учебната такса
9. Къде да подам молбата?
10. Колко и къде трябва да платя за условен изпит?
11. Към кого да се обърна за преддипломния стаж?
12. И други подобни административни въпроси.
ЗА ДА ПОЛУЧИШ ОТГОВОР НА ТЕЗИ И ПОДОБНИ ВЪПРОСИ,
ПИШИ НА ФРОНТ ОФИСА НА ВУЗФ - INFO@VUZF.BG
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КАКВО ДА
ПОПИТАМ И
КОЙ ЩЕ МИ
ОТГОВОРИ?

ИМАШ ТЕХНИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ, СВЪРЗАНИ С ЕЛЕКТРОННАТА
ПЛАТФОРМА MOODLE ИЛИ С GSUITE (GOOGLE MEET И ДРУГИ)
НАПРИМЕР:
1. Не можеш да влезеш в Moodle/ GSuite.
2. Не виждаш в Moodle дисциплините, които изучаваш през семестъра.
3. Нямаш достъп до заданието или теста, които са заредени в Moodle.
4. Или други подобни технически проблеми.

За да се справиш с тези проблеми, пиши на ЦЕНТЪРА ЗА
ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ на ВУЗФ - moodle@vuzf.bg
ИМАШ ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С УЧЕБНИЯ МАТЕРИАЛ.
НАПРИМЕР:
1. Как ще се формира оценката по съответната дисциплина?
2. Какво ще включва текущият контрол?
3. Какво представлява изпитът?
4. Как да се подготвя за изпита?
5. Материалите, качени в Moodle, достатъчни ли са, за да се подготвя за
изпита?
6. И други подобни въпроси.

За да получиш отговор на въпроси, свързани с учебния материал и
подготовката ти за изпита, пиши на ИМЕЙЛА НА СЪОТВЕТНИЯ
ПРЕПОДАВАТЕЛ.
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Ако си прекъснал обучението си и искаш да
се върнеш при нас или идваш от друг
университет, пиши до Фронт офиса на
info@vuzf.bg и ние ще ти кажем какво
трябва да направиш.
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КАКВО ДРУГО Е ВАЖНО ДА
ЗНАЕШ?

Висше училище по застраховане и финанси
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1. Освобождаване от изпит с оценка от текущ
контрол (работа през семестъра).Информация
за текущ контрол ще намерите на стр. 13.
2. Явяване на редовна сесия.
3. Явяване на поправителна сесия.

Какви възможности
имам да получа оценка
по дадена дисциплина?

4. Явяване на ликвидационна сесия:
След поправителната сесия на всеки семестър
Всеки месец от първо до седмо число
Повече информация за ликвидационната сесия ще
намериш на стр. 14.
Важно!
За да се възползваш от опциите 1,2 и 3, трябва да
имаш минимум 50% присъствия по всяка дисциплина
и да нямаш финансови задължения към ВУЗФ. Това
важи само за студенти в редовна и задочна форма
на обучение.
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Важно е да присъстваш на занятията.

Какво трябва да знам
за присъствията ми
на лекциите и
упражненията, ако съм
студент в редовна или
задочна форма?

Присъствията
ти
преподавателите.

се

отбелязват

от

Когато учебният процес е онлайн, трябва да
влезеш в електронната платформа Google Meet
и да напишеш в чата „тук“, след като е включен
записът на лекцията. По този начин
регистрираш присъствието си.
Ако все пак ти се наложи да отсъстваш,
трябва да знаеш, че е задължително да имаш
50% присъствия на лекции и упражнения.
Важно!
Ако не събереш поне 50% присъствия, не можеш
да се явиш на изпит на редовна и поправителна
сесия.
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Какво трябва да знам,
ako се обучавам в
дистанционна форма?

Изискването за присъствие в лекциите не
важи.
Ти обаче ще имаш достъп до всички лекции на
колегите ти от редовна форма на обучение.
Текущият контрол за теб по всички дисциплини
ще се случва в определен период от време.
Следи информацията в профила си в Moodle и
електронната си поща към ВУЗФ.
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Какво е текущ
контрол?

Текущият контрол представлява набор от
задания
(курсова
работа,
реферат,
презентация, проект, казус и т.н) и/или
тест (с отворени и/или затворени въпроси),
които правиш по време на семестъра, за да
проверят преподавателите какво си усвоил
от изучавания материал до момента.
Информацията за текущия контрол е качена
в профила на съответната дисциплина в
Moodle.

По преценка на преподавателя, ако изкараш
Мн. добър (5) или Отличен (6), можеш да се
освободиш от изпит и да не се явяваш на
редовна сесия. На редовна сесия се явяват
студенти с оценка по-ниска от Мн. добър
(5), без нанесена финална оценка от текущ
контрол.
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Какво да правя, ако
съм пропуснал/а
редовната и
поправителната
сесия или не съм бил/а
допуснат/а до тях?

1. Ако не бъдеш допуснат до явяване на редовната
или поправителната сесия, защото нямаш 50%
присъствия на занятията или не си платил
семестриалната си такса, имаш възможност да
се явиш на ликвидационна сесия.
2. Ликвидационните сесии:
Провеждат
се
след
всяка
редовна
и
поправителна сесия за съответния семестър
(зимен и летен).
Ако не се явиш/не бъдеш допуснат до редовната и
поправителната сесия на даден семестър, можеш
да се явиш на ликвидационната сесия, за да получиш
оценка по дисциплината от семестъра, който току
що е приключил.
От първо до седмо число на всеки месец можеш
да се явиш на ликвидационен изпит, независимо
в кой курс или семестър е дисциплината.
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Какво още трябва да знам?

За да се явиш на ликвидационна сесия е необходимо да заплатиш такса по
тарифата на университета.
Изпитите се провеждат в електронната платформа Moodle.

Висше училище по застраховане и финанси
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Имам ли възможност за студентска
мобилност?
Програма Еразъм предоставя възможност за обучение в различни европейски висши
училища.
Право на участие в мобилност за обучение по програма Еразъм имат всички
студенти във ВУЗФ (бакалаври, магистри и докторанти), които:
към момента на кандидатстване са записани за обучение във ВУЗФ (в редовна
или задочна форма) и имат успешно завършени поне два семестъра (бакалавърска
степен) и поне един семестър (магистърска или докторска степен);
владеят чуждия език, на който ще се обучават в приемащия университет;
имат минимален среден успех от предходните два семестъра „много добър
(4.50)“

За разбереш повече за възможностите,
които програма Еразъм ти предоставя, влез тук: https://vuzf.bg/studentskamobilnost-s-tsel-obuchenie и https://vuzf.bg/kriterii-za-selektsiya-na-studenti
Висше училище по застраховане и финанси
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Преддипломният стаж важи само за
студентите в редовна и дистанционна
форма на обучение.

Какво е
преддипломен
стаж?

Стажът трябва да е по специалността,
която изучаваш във ВУЗФ.

За да научиш повече за преддипломния стаж,
влез тук:
https://vuzf.bg/preddiplomen-stazh

Висше училище по застраховане и финанси
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Какво трябва да знам за дипломирането във ВУЗФ?
На сайта на ВУЗФ е качена подробна информация за дипломирането на
бакалаври и магистри.

vuzf.bg
Висше училище по застраховане и финанси
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Ако си бакалавър
1 вариант – явяваш се на държавен изпит

Влез тук, за да разбереш всичко, което те
интересува: https://vuzf.bg/bakalavar_diplomirane

2 вариант – явяваш се на дипломна защита, но
трябва успехът ти да е най-малко Добър (4.00)

Влез тук и отиди на раздел „ИНСТРУКЦИИ ЗА
ИЗГОТВЯНЕ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ“, за да
разбереш как да напишеш дипломната си работа:
https://vuzf.bg/magistar-diplomirane
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Ако си магистър
• Явяваш се на защита на дипломна работа

Влез тук, за да разбереш всичко, което те
интересува:
https://vuzf.bg/magistar-diplomirane

Висше училище по застраховане и финанси
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Научи повече за нашата общност

Висше училище по застраховане и финанси
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Библиотеката

Последвай ни

Посети библиотеката (https://vuzf.bg/struktura) и книжарницата на
ВУЗФ, където ще откриеш интересни и полезни книги на нашето
издателство „Св. Григорий Богослов“
Висше училище по застраховане и финанси
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Кариерен център

• Eла в Центъра за кариерно развитие на ВУЗФ
(https://vuzf.bg/informatsiya-za-karierniya-tsentar) и
ние ще ти помогнем да си намериш работа или
стаж по професията, за която мечтаеш.

Ние работим за твоята професионална
реализация

Предлагаме ти индивидуални консултации

Предлагаме ти стажове и работни позиции

Последвай ни
Висше училище по застраховане и финанси

23

Прочети интересни и полезни статии в двете ни
списания – VUZF Review
(https://papersvuzf.net/index.php/VUZF/issue/archive) и
„Пари и култура“
(https://sites.google.com/vuzf.bg/money-andculture/2020);

Посети Лабораторията за научно-приложни
изследвания - VUZF Lab и стани асоцииран член в нея
(https://vuzflab.eu/).

Последвай ни
Висше училище по застраховане и финанси
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Оставаме на твое
разположение!
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ И ФИНАНСИ

