ЦЕНТЪР ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И УПРАВЛЕНСКИ НАУКИ
БАКАЛАВЪРСКИ ПРОГРАМИ

ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ
ФИНАНСИ, СЧЕТОВОДСТВО И КОНТРОЛ, МАРКЕТИНГ, БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ,
МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ

ПРОЛЕТНА ДЪРЖАВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ 2018
Процедура

Специалност

срок / дата

час / зала

Проверка на академична справка (лични
данни и оценки) за допускане до държавен
изпит.
Моля, носете студентска книжка!

Студентите,
положили успешно
семестриалните си
изпити

след последния
семестриален
изпит

Учебен отдел
стая 21

Внасяне на такса за редовен държавен
изпит

Студентите,
проверили
академичните
си справки
Студентите, платили
такса за държавен изпит

Записване за държавен изпит - чрез
представяне на:
1. молба (образец №103, от книжарницата)
за допускане до държавен изпит
2. квитанцията за платена такса за
държавен изпит.
Записването е необходимо, за да бъдете
включени в протокола.
Представяне на необходимите за издаване
на диплома:
1. бележка от библиотеката
2. 2 бр. снимки
Получаване на дипломата от средно
образование

Подписване
Бакалавър

на

дипломите

06 - 09.03.2018 г.

за

Електронни
услуги или касата
на БСУ стая 102

стая 21

Студентите, допуснати
до държавен изпит

Ф
СК
М
БА
МИО

Писмен държавен изпит

06 - 09.03.2018 г.

степен Студентите, положили
държавен изпит

Церемония за връчване на дипломите Абсолвентите,
м.май.
потвърдили участие в
церемонията

12.03.2018 г.
12.03.2018 г.
13.03.2018 г.
13.03.2018 г.
13.03.2018 г.
до 27.04. 2018 г.
регистрация за
участие в
церемонията
до 11.05.2018 г.

8.00 ч.
8.00 ч.
9.00 ч.
9.00 ч.
9.00 ч.

- 215 зала
- 215 зала
- 208 зала
- 208 зала
- 208 зала

стая 17
стая 17

ВАЖНО
Съгласно чл. 49, ал. 3 от ПОУД студентите, записали последен семестър имат право да се дипломират в
срок до пет години. След този срок се отстраняват от БСУ.
Възможно е в графика да настъпят промени.За промени проверявайте три дни преди обявените дати.
лятна държавна изпитна сесия ще бъде в периода 16 - 22 юли,
записване - от 09 до 13 юли.

