Софтуерен университет – условия за обучение
Общи условия
„Софтуерен университет“ (наричан още „СофтУни“) е проект на „Софтуерен университет“ ООД, ЕИК
200776618, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Симеоновско шосе 130 и адрес на
упражняване на дейността: гр. София, ул. Васил Кънчев 26, ет. 4. Като такъв, СофтУни предоставя на своите
клиенти (наричани още „студенти“) 2-годишно обучение по софтуерно инженерство. Формите на обучение са
присъствена и онлайн. Обучението е структурирано в 6 нива с определена последователност. Всяко ниво
продължава 4 месеца и включва предварително определен брой курсове, които завършват с изпит или
разработка и представяне на проект. Заплащането на семестриална такса става непосредствено преди старта
на съответното ниво.
Посещението на занятия, явяването на изпити, писането и предаването на домашни работи и разбрътвянето
на екипни проекти за присъствените студенти е доброволно. Обучението по видеоматериали от занятията,
явяването на изпити, писането и предаването на домашни работи и разбрътвянето на екипни проекти за
онлайн студентите е доброволно.
Описаните в настоящия документ условия важат за всички курсове, които Софтуерния университет предлага.
Контакт със Софтуерния университет може да се осъществи по следния начин:




писмено, изпращайки писмо на адреса за упражняване на дейността;
попълвайки съответния формуляр за контакт на сайта на Софтуерния университет;
чрез електронната поща, изпращайки съобщение на е-mail адреса на Софтуерния университет:
info@softuni.bg, по телефон на номер: +359 899 55 55 92 от понеделник до петък (с изключение на
официалните празнични дни) от 10 до 18 часа.

Кандидатстване за прием в Софтуерния университет
Приемът в Софтуерния университет се осъществява чрез приемен изпит по програмиране. Преди всеки
приемен изпит, се организират безплатни подготвителни нива за начинаещите. Записването за
подготвителното ниво и за приемния изпит става чрез попълване на форма за кандидатстване в сайта на
университета: https://softuni.bg/apply. Изискванията за кандидатстване включват прикачване на снимка, CV и
мотивационно писмо на кандидата на английски език. Приемат се само кандидатури, подадени по
електронен път. Кандидатът трябва да впише и ЕГН при подаване на кандидатура.
Провеждат се 3 приема на година – през януари, през май и през септември. Възможно е за кандидатстудентът да се яви на два или повече приемни изпити и да използва най-високия си резултат, за да
кандидатства с него.
Приемният изпит е с продължителност 6-8 часа и включва 5 практически задачи по програмиране. При
решаването на всяка задача, студентът качва решението си в онлайн система за автоматизирана проверка и
получава почти веднага своя резултат за съответната задача. На приемния изпит студентът може да избере да
програмира на един от следните езици: C#, C, C++, Java, JavaScript. Подготвителното ниво преди всеки приеме
изпит представлява обучение по програмиране с езика C#.
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Сключване на договор за обучение и обучение
Софтуерния университет предлага на своите студенти услуги по обучение по софтуерно инженерство.
Обявления, реклами, ценоразписи и други информации, поместени в сайта на Софтуерния университет,
представляват покана за сключване на договор между Софтуерния университет и студентите.
След излизане на резултатите от приемните изпити, студентите, които покриват изискванията, могат да се
запишат за обучение в Софтуерния университет, чрез сключването на договор за обучение. За целта трябва да
си създадат студентски профил, който се регистрира на сайта на Софтуерния университет. Необходимо е да се
попълни формуляр за регистрация, който включва:
1. лични данни по лична карта (в т.ч. адреса на местоживеене), e-mail адрес (представляващ
потребителско име на Студента) и парола
2. деклариране на потвърждение за запознаване и съгласие със съдържанието на настоящите условия за
обучение чрез поставяне на отметка в съответното поле
3. деклариране на съгласие чрез поставяне на отметка в съответното поле за поместване на личните
данни на студента в базата данни на Софтуерния университет и тяхното обработване и предоставяне
на трети лица, съгласно разпоредбите на настоящите условия за обучение.
4. деклариране на съгласие чрез поставяне на отметка в съответното поле на тарифата за такси за
обучение на студентите и на вътрешните правила за обучение на студенти в Софтуерния университет.
Декларациите, описани по-горе са задължителни за целите на регистрацията, за създаване на профил на
студента и за сключване на договор за обучение.
Договорът за обучение се счита за сключен от момента на изпращане от Софтуерния университет на еmail съобщение за потвърждаване на регистрацията за обучение на студента, който е-mail се изпраща на
посочения от студента електронен адрес.
Страни
по сключения договор за обучение са Софтуерния университет и студента.
Клаузите на настоящите условия за обучение представляват неразделна част от сключения договор за
обучение.
Неразделна част от сключения договор представляват също и тарифата за такси за обучение на студентите.
Обучението в Софтуерния университет е разделено на 6 нива с продължителност от 4 месеца. Първите 3 нива
са с висока натовареност и интензивност, а останалите 3 са с по-ниска натовареност и са подходящи за
работещи хора.
Студентите, записани в присъствена форма на обучение посещават занятията, изготвят и предават домашни
работи, участват в дискусионния форум, явяват се на изпити на място в учебната зала, участват в
разработването и представянето на индивидуални и екипни проекти.
Студентите, записани в онлайн форма на обучение имат достъп до видеоматериали от проведени занятия,
изготвят и предават домашни работи, участват в дискусионния форум, явяват се на изпити на място в
учебната зала, участват в разработването и представянето на индивидуални и екипни проекти.
По желание на студента, след успешно завършване на 6-те нива, обучението може да се продължи в
акредитиран университет-партньор с цел получаване на диплома за висше образование. Списък на
университетите-партньори и съвместните програми, които се предлагат, може да бъде намерен тук:
https://softuni.bg/partner-universities. Желанието за обучение по съвместна програма с друг ВУЗ се изразява
при започване на ниво #1, а не при завършване на ниво #6.

Софтуерен университет – http://softuni.bg | София, ул. Васил Кънчев 26 | info@softuni.bg | +359 899 55 55 92
Следвайте ни:

стр. 2 от 7

Учебните материали се разпространяват под отворен лиценз “Creative Commons Attribution-Non CommercialShare Alike”.

Домашни работи
Всеки студент (в присъствена или в онлайн форма на обучение) изготвя и предава домашна работа по
определени задачи. Бонус точки се дават при предаване на домашната работа в предварително
определените срокове. Домашното се качва в Учебната система на Софтуерния университет (Software
University Learning System) и се проверява от състуденти. Всеки студент проверява домашната работа на свои
колеги, това е т. нар. „peer review“.

Проекти
Всеки студент (в присъствена или в онлайн форма на обучение) разработва и представя екипни и
индивидуални проекти, които му се задават.

Система на оценяване
Част от изпитите, които полагат студентите се проверят автоматизирано, за други е нужно индивидуално
оценяване. Системата на оценяване е точкова и комплексна. Оценяването се осъществява на базата на:






Резултати от изпити;
Предаване и проверка на домашни работи;
Разработка и представяне на проекти;
Активно участие в дискусионния форум на университет;
Помощ на състуденти.

Допълнителни точки могат да получат доброволците, които изпълняват ролята на асистенти по време на
лекции и помагат на лектора.

Сертифициране






Грамота се издава след успешно завършване на единичен курс.
Сертификат за професия се издава след покриването на поредица от курсове за придобиване на
съответната
професия.
Изискванията
за
професиите,
може
да
се
видят
на
https://softuni.bg/professions.
Диплома за софтуерен инженер се издава от Софтуерния университет след успешно преминаване на
всички 6 нива на обучение.
Диплома за висше образование се издава от съответния ВУЗ при успешно преминаване на всички 6
нива в Софтуерния университет и след допълнително обучение и покриване на изискванията на ВУЗ-а.
Софтуерния университет не носи отговорност за обучението в избрания ВУЗ. Желанието за обучение
по съвместна програма с друг ВУЗ се изразява при започване на ниво #1, а не при завършване на ниво
#6. Списък с предлаганите съвместни програми и университети-партньори, може да се намери на
https://softuni.bg/partner-universities.

Стипендии и такси за обучение
В Софтуерния университет има 2 вида стипендии. Първата стипендия е по успех – тя се предоставя на първите
10% от най-добрите студенти от всеки випуск (определя се на база на натрупани точки и индивидуално
интервю). Носителите на стипендия по успех имат право да запишат следващото ниво безплатно, освен това
се ползват от следните привилегии:
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Право да работят почасово в университета срещу заплащане;
Право да участват като асистенти по време на учебния процес;
Право да преподават извън София курсовете, които са преминали с отличие;
Право на стаж в ИТ старт-ъп компании в Силициевата долина, Калифорния, САЩ;
Специални права в дискусионния форум на университета.

Софтуерният университет си запазва правото да премести студент от план "стипендиант по успех" в план
"студент присъствено обучение" или "студент онлайн обучение", ако успехът на студента падне под
определени нива. При по-малко от 90% присъствие на занятията, стипендиантите губят правото си на
стипендия.
Втората по вид стипендия се предоставя от фирми-работодатели. Условията за получаване на стипендия от
фирма се определят от конкретните фирми-партньори на Софтуерния университет. Фирмите имат право да
покриват не само таксите за обучение в Софтуерния университет, но и разходи за квартира, за храна и да
предлагат други материални и нематериални придобивки. Фирмите имат право да изискват определени
ангажименти от техните стипендианти, например работа във фирмата-спонсор за определено време след
завършване на университета или след покриване на първите няколко ниво от него.
Таксите за обучение, които студентите следва да заплащат и начините за заплащането им, могат да бъдат
намерени на сайта на Софтуерния университет.

Общежития
Студентите, записани в присъствена форма на обучение в ниво #1 или нагоре, имат право на общежитие.
Общежитията ще са достъпни за студентите, които успешно преминат приемния изпит, имат нужния успех и
постоянното им местожителство (по лична карта) не е в гр. София. Общежитията са предоставени от Висше
транспортно училище „Тодор Каблешков“ (наричано още ВТУ) и се намират в кв. Слатина. Студентите
заплащат цената за месец, която е определена от ВТУ и спазват условията за ползване на общежитие.
Класирането за места се осъществява на базата на успеха на подалите заявление за общежитие и е до
изчерпване на местата.

Изпити и поправки
Изпитите се провеждат присъствено и представляват практическо решаване на задачи или разработка и
защита на практически проект. За някои изпити могат да бъдат събирани такси.
Всички изпити в Софтуерния университет се провеждат присъствено в учебните зали на СофтУни в гр. София, в
предварително определени дати и часове. За някои изпити се предоставя възможност за избор между
няколко дати. Онлайн изпити не се провеждат поради невъзможност за гарантиране на честността.
Явяването на изпит става само по покана от Софтуерния университет. При явяване на изпити се изисква
документ за самоличност. На изпитите е позволено да се ползва Интернет, както и предварително подготвени
или публично достъпни в Интернет помощни материали (книги, учебници, презентации, видео уроци и
други). На изпитите е забранено да се ползва чужда помощ под каквато и да е форма: разговори с колеги,
ползване на e-mail, ползване на услуги за прехвърляне на файлове като Dropbox, писане във форуми,
Facebook, Skype и използване на чат-програми. За някои изпити се изисква инсталиране и ползване на
специализиран софтуер за превенция на непозволена комуникация (anti-cheat client), предоставен от
Софтуерния университет.
При установяване на преписване на изпит (ползване на ползване на чужда помощ на някои от изпитите или
представяне на чужд проект като свой), се отнемат студентските права на заловения студент за период от 1
Софтуерен университет – http://softuni.bg | София, ул. Васил Кънчев 26 | info@softuni.bg | +359 899 55 55 92
Следвайте ни:

стр. 4 от 7

година. В този период студентът няма право да учи в Софтуерния университет и не му се възстановяват
таксите за обучение за текущото ниво.
Поправителен изпит за някой невзет такъв се явява следващият изпит по съответния курс. Няма определена
поправителна сесия, но ако студентите не успеят да вземат някой от изпитите си, то те могат да запишат
отново същото ниво и да се явят само за изпита, които не са взели. При желание, могат да се явят и на
другите изпити, ако искат да повишат оценката си. За някои изпити Софтуерният университет има право да
обяви допълнителни дати за изпити или повторни (поправителни) изпити.

Учебни зали
Учебните зали са снабдени с видео стени и озвучаване, за да може учебния материал да достига до всички
студенти в залата. Използва се моделът “масови обучения”, при които един преподавател обучава
едновременно голяма група студенти (около 200 души) с помощта на група асистенти, които отделят
индивидуално внимание, помагат за упражненията и проектите и отговарят на въпроси.
Студентите сами избират дали да ползват собствен лаптоп на учебните занятия и на изпитите в Софтуерния
университет или да ползват компютрите в учебните зали. Преподавателите и асистентите дават наставления
за необходимия софтуер, който трябва да се инсталира за всеки от учебните курсове.

Изключване от Софтуерния университет
Софтуерният университет си запазва правото едностранно и незабавно чрез уведомление да прекрати
договора за обучение като изключи студент от посещаване на занятия и от достъп до Учебната система, ако
той:





се занимава с дейности, несвързани с учебния материал, по време на лекцията;
с поведението си смущава учебния процес и пречи на лектора и останалите студенти;
проявява агресивно или неприемливо поведение преди, по време на и след лекциите;
не спазва правилата на форума и условията, на които се е съгласил.

Ако при демонстрация на гореописаните поведения и ситуации, и след устна забележка и писмено
уведомление по имейл студентът не промени поведението си, той ще бъде отстранен от учебния процес.
Отстраняването от учебния процес се изразява в спиране на достъпа на участника до Учебната система и
учебните зали на Софтуерния университет.
В случай на прекратяване на договора за обучение поради гореописаните предпоставки, страните се
разбират, че Софтуерния университет ще задържи таксите за обучение съразмерно на проведеното обучение,
а ако има суми, които следва да се върнат на студента, ще бъдат върнати.

Допълнителни условия
Със сключването на договора за обучение, студентът:





се задължава да не уронва престижа и авторитета на Софтуерния университет с поведението и думите
си;
декларира, че е навършил 18 години или ако не е, има одобрението на родителите си и може да
сподели изисканата от него информация при кандидатстване и прием в университета;
се задължава да предостави писмено съгласие от родителите си, ако няма навършени 18 години;
се задължава да не внася алкохолни, наркотични и други упойващи вещества на територията на
Софтуерния университет;
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се задължава да не внася оръжие, взривни, запалителни и парализиращи средства;
се задължава да показва при поискване личната си карта преди началото на изпити в Софтуерния
университет, за да се идентифицира;
се задължава да не предоставя електронния си четец за достъп до залата на трети лица;
се задължава да се явява лично на изпити и да не ползва чужди резултата и проекти като свои;
дава изрично съгласие да бъде сниман и/или записван и личните му данни да бъдат използвани от
Софтуерния университет само и единствено за целите на обучението и на провежданите във връзка с
него състезания и обявления, включително тези снимки, записи и данни да бъдат публикувани на
уебсайта на СофтУни. Съхраняването, обработката и заличаването на личните данни се извършват
съобразно установените в Закона за защита на личните данни процедури и принципи. Личните данни,
нуждата от използването и съхранението на които е отпаднала, се унищожават своевременно по реда
на Закона за защита на личните данни;
се съгласява да не проповядва или подбужда към политическа, религиозна, расова, етническа или
национална вражда и омраза;
се съгласява да не извършва дейности с комерсиална цел на територията на Софтуерния университет.
се задължава да бъде прилежен, да идва редовно на учебните занимания, да предава старателно
написани домашни работи в зададените срокове, да работи старателно в групови проекти и да
съдейства за гладкото протичане на учебния процес.
се задължава да спазва вътрешните правила при обучение в Софтуерния университет, които права се
намират на сайта на Софтуерния университет.

При установяване на някое от горе- или долупосочените нарушения и/или демонстративно и обидно
поведение преди, по време и след лекциите, от страна на студент в СофтУни, екипът на Софтуерния
университет има право едностранно и незабавно да отстрани студента от всички курсове в университета.
В този случай, договорът сключен между Софтуерния университет и студента се прекратява, а студентът
няма право на никакви претенции спрямо Софтуерния университет. При установяване на противозаконни
нарушения, екипът на Софтуерния университет има право да сигнализира съответните органи.
Използвайки Учебната система на Софтуерния университет, студентът се съгласява:











да не разпространява съдържание, което е нелегално, нецензурно, нарушава авторските права на
техния носител, рекламира комерсиални продукти или застрашава другите студенти по какъвто и
да е начин;
да спазва авторските права на всички материали на Софтуерния университет;
че профила и резултатите му в Учебната система могат да бъдат разглеждани и използвани от
Софтуерния университет с учебни цели или с цел за набиране на кадри;
че Софтуерния университет има право да разпространява, променя, адаптира и използва цялото
съдържание, предоставено от студентите в Учебната система, в това число решения на домашни,
задачи, код, статии, програми и др.
че Софтуерния университет има право едностранно да променя съдържанието на курсовете,
тяхната програма, изисквания и критерии за изпит и оценка; да въвежда нови курсове или
премахва лекции, курсове и професии;
че Софтуерния университет има право да ограничава достъпа до всички материали и курсове,
които не са предназначени за публично ползване;
че Софтуерния университет има право да разпраща на участниците информация, свързана с
обучения, семинари, състезания и други нови инициативи и др.

В случай, че Софтуерен университет ООД претърпи каквито и да било вреди, вследствие на действия или
бездействия на студенти, сключили договор за обучение или вследствие на действия и/или бездействия на
студенти по време на безплатните подготвителни нива на обучение, студентите са длъжни да обезщетят
изцяло Софтуерния университет. В случай, че вследствие на действия или бездействия на студенти, трети
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лица предявят претенции към Софтуерния университет, конкретният студент или студенти, вследствие на
чието действие или бездействие са предявени претенциите, са длъжни и отговарят изцяло пред третото лице.

Изменения на условията
Софтуерният университет има правото да променя или заменя настоящите Условия за обучение, за което да
информира студентът посредством съобщение в Учебната система или по имейл поне 3 (три) дни преди
влизането в сила на измененията. Измененията ще се считат за приети от участника, ако той не възрази срещу
тях писмено в тридневен срок от уведомлението.

Кореспонденция
Всички известия и други съобщения, засягащи договора за обучение и/или отношенията между страните,
следва да бъдат в писмена форма и да се предават чрез факс, препоръчани пратки или пратки с обратна
разписка, бърза поща или други експресни или куриерски доставки, по електронен път на посочените от
страните електронни адреси.

Заключителни разпоредби
Всички спорове между Софтуерния университет и студентите се решават чрез преговори и по приятелски
начин между страните. Ако Страните не постигнат взаимноприемливо споразумение, спорът се отнася за
решаване пред Международния арбитражен съд при Алианса за правно взаимодействие съгласно неговия
правилник. За изключване на всякакви спорове, страните се разбират, че разменената между тях
кореспонденция в електронен формата, ще бъде призната за официални писмени доказателства.
Недействителността на отделни клаузи от договора за обучение, не води до недействителност на целия
договор. Страните трябва да предприемат мерки за замяната на недействителната клауза с друга такава
договорна разпоредба, а ако не постигнат съгласие, същата се заменя по право от повелителната норма на
закона, доколкото има такава.
Софтуерен университет ООД предлага на своите студенти услуги, като по никакъв начин не поема
задължения за и не се обвързва с последствията от обучителния процес. В случай, че студентите претърпят
негативни за тях последствия, вследствие на взаимоотношенията със Софтуерния университет, Софтуерен
университет ООД по никакъв начин няма да бъде отговорен за това.
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