
Бургаският свободен университет приема определен контингент от 

студенти на СофтУни за обучение в направление „Информатика и компютърни 

науки” при договорени условия. 

 За каква диплома се боря?  

Кандидат-студентите, записани в „Софтуерен университет“ ООД (СофтУни), 

могат едновременно да бъдат студенти и в Бургаския свободен университет (БСУ) в 

специалност „Информатика и компютърни науки" или специалност „Софтуерно 

инженерство”. 

Всички приети студенти се записват в първи курс, задочно обучение, първи 

семестър на съответната учебна година. Обучението за степен бакалавър е с 

продължителност 4 учебни години. Обучението в БСУ се извършва успоредно с 

обучението в СофтУни. 

След дипломирането си всеки студент получава ДИПЛОМА на БСУ с герба на 

Република България и призната в Европейския съюз. Приемът и обучението в БСУ се 

осъществяват съгласно Правилника за дейността на БСУ. 

 Какво ще уча в БСУ?  

При записване в БСУ всеки студент получава индивидуален план, съобразен с 

учебния план на специалността, по която се обучава и с неговите желания за 

разпределение на учебното натоварване. Учебните планове на специалностите са в 

сайта на БСУ: „Софтуерно инженерство” (http://www.bfu.bg/index.php?q=node/1886); 

„Информатика и компютърни науки” ( http://www.bfu.bg/index.php?q=node/1886). 

Индивидуалните планове на конкретните студенти през периода на обучение 

могат да бъдат променяни въз основа на обстоятелства, свързани с индивидуалните 

интереси на конкретния студент. 

 Колко ще плащам по семестри и години?  

1. Административна такса за кандидатстване - 50 лева. 

2. За първата и втората учебна година се заплащат семестриални такси 

по 50 лева.  

3. За всяко явяване на изпити се заплаща административна такса в 

размер от 25 лева. 

4. През третата и четвъртата година таксите се образуват в зависимост от 

дисциплините, които студентът изучава, разпределени по години в 

неговия план. Всяка дисциплина е обвързана с определен брой 

кредити. Всеки кредит се заплаща в размер от 35 лева.  

5. В края на четвъртата година се заплаща явяване на държавен изпит в 

размер от 250 лева. 

 

Цялото следване в БСУ е около 4000 лв. за четирите години. Осигурява се 

възможност за обучение в три годишен срок, при наличие на условия, описани в 

Правилника на БСУ. 

http://www.bfu.bg/index.php?q=node/1886

