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УНИВЕРСИТЕТ

Бургаският свободен университет 
е едно от първите недържавни висши 
учебни заведения в страната. 
Инициативата за неговото създаване 
бе подета от бургаското гражданство 
и студентите в града през лятото на 
1990 г. с искането сградата на бившия 
„партиен дом“ да се превърне в 
университет. Действително, за 
непредубеден човек не може да не е 
радостен фактът, че тази сграда 
получи нов живот и от символ на 
тоталитаризма се превърна в 
средище за наука и култура, в място 
за осъществяване на най- 
благородния стремеж на младите 
хора - този към знанието.

Университетът бе учреден от 
Бургаската академична асоциация, 
която включва над 20 стопански 
организации, научни и културни 
институции и учебни заведения от 
региона. Откриването на 
университета стана на 28 януари 1991 
година със започването на учебните 
занятия за първите студенти. На 18 
септември 1991 г. Народното 
събрание даде на Бургаския свободен 
университет статут на висше учебно 
заведение, с което като висш 
законодателен орган призна 
легитимността му.

От началото на учебната 1991/92 
година в университета функционират 
четири факултета - Юридически,

Агрономически, Педагогически, 
Бизнес, и Технически колеж. Общият 
брой на студентите в I, II и III курс е 
около2300 душ и. Приемът на студенти 
в университета се извършва по 
резултатите от Тест ‘за обща 
подготовка, като БСУ е един от 
първите университети в България, 
които разчупиха канона на 
заизустените кандидатстудентски 
теми и изключиха субективния фактор 
при оценяване интелигентността на 
кандидатстудентите. През лятото на 
1992 година в университета са 
кандидатствали над 4900 души, с 
което по брой на кандидатите за едно 
място БСУ се нарежда на първо място 
в страната. Този факт още веднъж 
потвърждава, че Бургаският 
свободен университет отговаря на 
отдавна назрялата необходимост от 
създаване на широкопрофилно 
висше учебно заведение в региона и 
в югоизточната част на страната.

Учебните планове на 
специалностите в Бургаския 
свободен университет са
разработени така, че да осигуряват 
максимална възможност студентите 
да направят избор на профилиращи 
специализации в рамките на 
факултета. Обучението включва 
няколко степени, като първата 
осигурява общотеоретична
подготовка в съответната област, 
необходима за по-нататъшното 
профилиране.

През първия етап на следването 
се провежда обучението по 
фундаменталните дисциплини, 
задължителни за всички студенти във 
факултета. Профилирането и 
специализацията започва едва след
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успешното завършване натази степен 
на подготовка, когато студентите са в 
състояние по-добре да се ориентират 
и да изберат конкретната 
специализация, към която желаят да 
се насочат. Във втората степен на 
обучение преобладават
профилиращи курсове, насочени към 
придобиване на конкретна 
професионална квалификация. 
Наред с тази задължителната 
подготовка в БСУ се предлагат 
редица свободноизбираеми курсове 
и други форми на обучение. Някои от 
тях са строго специализирани и целят 
осигуряването на възможност за 
разнообразно профилиране в 
съответствие с амбициите на студента 
и намеренията му за професионална 
реализация.

В университета е силно застъпено 
чуждоезиковото обучение. 
Понастоящем се изучават английски, 
немски, френски, италиански и 
испански език. Задължително е 
изучаването на чужд език през I и II 
курс с полагане на изпит. Bill курс се 
предлага факултативното
изучаването на втори език или по- 
задълбоченото изучаване на първия. 
За студентите, положили езиков 
изпит, университетът организира 
интензивни летни курсове за 
напреднали с усвояването на 
лексика, специфична за съответната 
професия.

В Юридическия факултет се 
подготвят студенти по специалността 
„Право“. Едновременно с това те 
могат да завършат като допълнителна 
специалност „Администрация и 
управление“ или „Политология“ . 
Предлаганите специализации са:

Право на международната търговия, 
Вътрешноикономически отношения, 
Правна закрила на конкуренцията, 
Природозащитно право,
Правораздаване, Наказателно- 
правни науки, Правен режим на 
европейските общности, Морско 
право, Публична администрация и 
административно правосъдие, 
философия на правото.

Бизнес-факултетът предлага 
обучение в два специализиращи 
профила: „Мениджмент“ и
„Маркетинг“ . Завършилите 
специалисти могат да заемат 
длъжности в различните йерархични 
звена на бизнеса, сектора на 
услугите, други пазарни институции и 
правителствени учреждения.

В Педагогическия факултет се 
подготвят специалисти в две 
направления: Математика и
информатика и Предучилищна и 
начална училищна педагогика. 
Завършилите курса на обучение по 
Математика и информатика могат да 
работят във всяко звено на 
стопанството, изискващо електронна 
обработка на информация или в 
основно и средно училище. 
Обучението в специалност 
Предучилищна и начална училищна 
педагогика е предназначено за 
завършили полувисше образование 
с учителска и медицинска 
правоспособност, които желаят да 
променят професионалния си статус, 
както и за завършили висше 
образование по други 
(непедагогически) специалности, 
които искат да получат учителска 
правоспособност или възнамеряват 
да променят полето сина реализация,
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насочвайки своето внимание към 
социалните грижи и алтернативните 
училища.

Агрономическият факултет 
подготвя инженер-агрономи с широк 
профил. За качественото провеждане 
на учебния процес в съчетание с 
ефективна научноизследователска 
дейност той е функционално 
интегриран с 14 научни и учебни 
организации от Южна и Югоизточна 
България, София и 13 базови 
стопанства и фирми. Това дава 
възможност да се обединят усилията 
на голям кадрови, научен и 
преподавателски потенциал и 
съвременна материално-
производствена база за качествено 
нова форма на подготовка на 
студентите.

В Англо-българския технически 
колеж към БСУ, създаден съвместно 
с Университета на графство Съри и 
Техническия колеж - Гилфорд, 
Великобритания, се обучават 
студенти по специалностите 
машиностроене, електроника и 
електротехника и автомобилен 
транспорт. Завършилите техническия 
колеж притежават и сериозна 
езикова подготовка, отговаряща в 
зависимост от достигнатото равнище 
на РЕТ или FIRST CAMBRIDGE CER
TIFICATE. В края на обучението, след 
полагане на изпит пред комисия от 
Университета в Съри - Англия или 
българска комисия, колежаните 
получават съответно английска или 
българска диплома.

Ріезависимо че Бургаският 
свободен университет вече доказа 
правото си на съществуване, наша 
основна цел остава качеството на

предлаганото обучение,
съобразяването му с 
международните стандарти за висше 
образование. Сключени са 
споразумения за сътрудничество и 
се поддържат интензивни контакти с 
редица университети в Съединените 
щати, Западна Европа и нашите южни 
съседи. Бургаският свободен 
университет има амбицията да 
привлича за учебния процес 
възможно най-добрите
преподаватели и специалисти. 
Университетът се стреми към 
сътрудничество с всички сродни 
организации в региона и страната с 
цел създаването на съвременна 
система за висше образование, 
квалификация и преквалификация.

Съществена роля за ръзвитието 
на университета играе Бургаската 
академична фондация, чиято дейност 
е насочена към финансово 
подпомагане на университета и 
студентите и поддържането на 
постоянни връзки с различни 
стопански организации в региона. 
Благодарение на спонсорството на 
редица фирми за учебната 1992/93 
година за студентите в университета 
са отпуснати над 500 000 лева за 
стипендии.

Дано сега и во веки веков, след 
тази скромна двугодишна 
равносметка, името на Бургаския 
свободен университет, мечта на 
отколешни поколения бургазлии, 
преуспее, а потомците да си спомнят 
за нас - първоучителите.
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