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СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „Д. А. ЦЕНОВ” – СВИЩОВ 

УЧЕБНА 2021/2022 година 

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА 

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И РЕДА ЗА УЧАСТИЕ В 

 СТУДЕНТСКИ БРИГАДИ В ЧУЖБИНА 

 

Чл. 1. Студентите от всички курсове и специалности, редовна форма на обучение, 

с успешно положени всички изпити от предходен период (учебна година или семестър) 

имат право да кандидатстват за летни бригади или стаж в чужбина. 

Чл. 2. Всички студенти, които желаят да заминат на лятна студентска бригада в 

друга страна, трябва да имат среден успех най-малко „Добър 4,00” от обучението си за 

предходната учебна година, а за първокурсниците – от първия семестър. 

Чл. 3. (1) Всички студенти, които желаят да заминат на лятна студентска бригада 

в друга страна, след 14.03.2022 г. подават заявление до Декана на факултета за 

получаване на разрешение за отсъствие от учебни занятия в периода 26.04.2022 г. – 

03.10.2022 г. (за I-ви, ІІ-ри и ІІІ-ти курс) и от 18.04.2022 г. – 03.10.2022 г. (за ІV курс). 

(2) След одобряване на заявленията по чл. 1, студентите могат да получат 

уверения за съгласието на Академията за осигуряване на възможност за явяване на 

изпити за летния семестър на уч. 2021/2022 г. 

(3) Студенти, които са подправили, променили или допълнили съдържанието или 

предназначението на уверения, издадени от Академията, се отстраняват за период от 

една учебна година. 

(4) До 08.04.2022 г. студентите подават заявление до Декана за индивидуален 

план и за разрешение за  предварително полагане на изпити за летния семестър на уч. 

2021/2022 г. Към заявлението се прилага ксерокопие на работната карта или друг 

заместващ документ (DS). Заявлението се представя във Фронт офис „Обслужване на 

студенти“ за отбелязване, че студентът няма неположен изпит за зимния семестър на уч. 

2021/2022 г. и за предходната учебна година. В случай, че има неположен изпит, 

заявлението не се предава на Декана. 

 (5) На студентите от редовна форма на обучение се разрешава явяване на всички 

изпити по учебен план. 

Чл. 4. В заявление до Декана студентите от първи, втори и трети курс, редовна 

форма на обучение са длъжни да декларират факта, че са запознати с изискванията на чл. 
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26 от Правилника за организацията на учебния процес в СА „Д. А. Ценов“ и спазят 

задължението за връщане в страната не по-късно от 03.10.2022 г. 

Чл. 5. На основание на одобрените заявления, студентите полагат изпити, чиито 

дата, място на провеждане и час са определени от титулярите на дисциплините и 

съвпадат с една от последните лекции по съответната дисциплина в периода 11.04.2022 

г. – 21.04.2022 г. (за I-ви, ІІ-ри и ІІІ-ти курс) и в периода 11.04.2022 г. – 15.04.2022 г. (за 

IV-ти курс). 

Чл. 6. В случай, че на изпит се получи оценка „слаб 2 (FX)”, не се разрешава друго 

явяване по същата дисциплина до поправителната сесия за летния семестър. 

Неиздържаните изпити от студентите се полагат през следваща учебна година. 

Настоящите вътрешни правила са приети с Решения № 6 от 06.04.2022 г. на 

Академичния съвет на СА „Д. А. Ценов“ – Свищов и влизат в сила от датата на 

приемането им. 

 


