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ГЛАВА ПЪРВА 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл. 1. Настоящата наредба се основава на чл. 42 (9) 4. от Закона за 

висшето образование и на чл. 55, (1) т.3 от Правилника за устройството, 

управлението и дейността на УниБИТ. 

Чл. 2. Наредбата определя условията, реда, отговорностите и 

сроковете, при които студентите могат да завършат образованието си в 

съкратени срокове. 

 

ГЛАВА ВТОРА 

 ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТУДЕНТИТЕ, ЗАВЪРШВАЩИ 

ОБРАЗОВАНИЕТО СИ В УниБИТ В СЪКРАТЕНИ СРОКОВЕ 

Чл. 3. За предсрочно завършване на обучението си могат да 

кандидатстват студенти редовно и задочно обучение, само след успешно 

завършване на І курс и не по-късно от началото на VІ семестър. 

Чл. 4. Права за предсрочно завършване на УниБИТ имат само 

студентите с общ успех не по-малко от “отличен 5.50” и натрупани съответен 

брой кредити от предходната учебна година и до момента на подаване на 

молбата. 

Чл. 5. (1) Студентът, желаещ предсрочно завършване на обучението си, 

преди началото на съответния семестър, пише молба до Заместник-ректора 

по учебната дейност. Молбата се подава в Учебен отдел. 

(2) По решение на Ректора се допускат изключения по чл. 3 и чл. 4. В 

този случай се подава молба до Ректора, парафирана положително от Зам.-

ректора по учебната дейност. 

Чл. 6. Всеки студент, обучаващ се в съответствие с настоящата 

Наредба, заплаща пълния размер на полагащата се такса за обучение за целия 

останал период на своето образование в УниБИТ, в зависимост от формата на 

обучение, за която е приет като студент (редовно или задочно) и такси в 

размер на държавната субсидия за всяка година предсрочно обучение. 

Чл. 7. В случай, че студентът не изпълни своя план за предсрочно 

завършване на обучението си в УниБИТ, има право да завърши 

образованието си по общия ред. Внесената такса за предсрочно завършване 

на обучението не се възстановява на студента в случай, че предсрочно 

прекрати образованието си по плана за предсрочно завършване. 

Чл. 8. Студентът, обучаващ се по план за предсрочно завършване на 

образованието си в УниБИТ има всички права и задължения на студента, 
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фиксирани в Закона за висшето образование и в Правилника за устройството, 

управлението и дейността на УниБИТ. 

 

ГЛАВА ТРЕТА 

ОРГАНИЗАЦИЯ И НАУЧНО РЪКОВОДСТВО 

Чл. 9. Заместник-ректорът по учебната дейност разпределя 

постъпилите молби за предсрочно завършване на обучението в УниБИТ на 

съответните ръководители на катедри, които правят пред него предложение 

за координатор на студента. Координаторът се назначава със заповед на 

Заместник-ректора. 

Чл. 10. Координатор може да бъде само хабилитиран преподавател или 

“доктор” по съответната специалност. 

Чл. 11. Научният ръководител, в десетдневен срок след определянето 

му от Заместник-ректора, съставя заедно със студента учебен план за 

предсрочно завършване на обучението и задължително 1 екземпляр се 

предоставя на Учебен отдел. 

Чл. 12. В плана за предсрочно завършване на обучението на студента 

се фиксират задължителните, избираемите и факултативните дисциплини от 

действащия учебен план по съответната специалност и форма на обучение, 

кредитите, формата и срока за полагане на изпита (вж. Приложение №1). 

Чл. 13. Студентите, обучаващи се по план за предсрочно завършване 

на обучението, по договорка със съответния преподавател, имат право да 

полагат изпитите си и извън предвидените с годишното разписание редовни 

и поправителни сесии, но само след заверен семестър. 

Чл. 14. Координаторът ръководи методично и контролира 

изпълнението на плана на студента и му оказва необходимата помощ при 

възникнали затруднения. 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§ 1. Изменения и допълнения в настоящата Наредба се извършват с 

решение на Академичния съвет на УниБИТ. 

§ 2. Настоящата Наредба е приета от Академичния съвет на УниБИТ 

28.02.2011 г. и влиза в сила от деня на приемането й.  

§ 3. Настоящата Наредба е променена от Академичния съвет на 

УниБИТ на 05.11.2012 г. и влиза в сила от деня на приемането й. 
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Приложение 1 

УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 

 

                                                                                Утвърждавам:……………… 

                                                                                                      /Декан/ 

                                                                                Одобрявам:………………… 

                                                                                                      /Р-л катедра/ 

 

ПЛАН 
за предсрочно завършване на обучението в УниБИТ 

 

 
Студент  ................................................,   фак. № …………,  специалност  ……………………………………… 

                                 /име, презиме, фамилия/ 

с Координатор: .....................................................................   

                                                 /име и фамилия/ 

 

 
№ Семестър и 

форма на 

изпит 

Наименование на учебната 

дисциплина 

Учебни часове Преподаватели  

/име и фамилия/ 
Кредити Форма и 

време 

  на 

оценя-

ване * 

   общо лек упр лекции упражнения Общо Ауд. Извънауд

. 
 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СПЕЦИАЛНИ 

ДИСЦИПЛИНИ 
         

1            

2            

3            

4            

5            

6            
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1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

7            

8            

9            

10            

  ИЗБИРАЕМИ  ДИСЦИПЛИНИ          

1            

2            

3            

4            

  ФАКУЛТАТИВНИ ДИСЦИПЛИНИ          

1            

2            

3            

  ДИПЛОМНА РАБОТА          

 

 При посещение на лекциите и упражненията по съответна дисциплина по време, определено в 

учебния план се изписва “редовна или поправителна сесия”. 

 

София, ........................................ 

Студент: .......................................    Координатор: .....................................  
 


