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ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 

Система, в която отделните студенти могат да получат информация, свързана с тяхното обучение, да подават 

заявления/молби от различно естество, както и да проверяват статуса им.  

МОДУЛИ 

ВХОД В СИСТЕМАТА 

Това е началното меню на системата, ако студентът не е влизал в системата до момента или е излязъл при 

последното си посещение. 

Чрез това меню студентът може да получи достъп до системата, след като въведе коректни потребител и 

парола (създадени предварително от администратор). 

 

Фиг. 1 - Вход в системата 
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НАЧАЛНА СТРАНИЦА 

Това е началното меню на системата, ако студентът е влязъл в системата. 

В менюто има обособени 4 (четири) секции: 

 График на занятията – бърз преглед на предстоящите занятия за всяка група студенти от випуска на 

студента (по подразбиране е избрана групата на студента); 

 График на преподавателите – бързи връзки към подробен график на преподавателите, преподаващи 

на студента; 

 Важни съобщения – административни съобщения, касаещи всички студенти; 

 Календар – списък от административни събития и тяхната дата. 

 

Фиг. 2 - Начална страница (част 1) 
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Фиг. 3 - Начална страница (част 2) 
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ПРОФИЛ НА СТУДЕНТА 

В това меню студентът може да види персоналните си данни, записани в базата на университета. 

 

Фиг. 4 - Профил на студента 
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УЧЕБЕН ПРОЦЕС 

АКАДЕМИЧНИ ДАННИ 

В това меню студентът може да получи информация за оценките си по учебни дисциплини, по които е положил 

изпит. 

 

Фиг. 5 - Академични данни 
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ГРАФИК НА СТУДЕНТА 

В това меню студентът може да прегледа подробен график на занятията на всички групи от неговият випуск.  

При натискане на някое занятие се показва подробна информация за него.  

 

Фиг. 6 - График на студента 
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Фиг. 7 - Детайли за занятие 
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ГРАФИК НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

В това меню студентът може да прегледа подробен график на занятията на всеки от преподавателите, 

преподаващи му. 

При натискане на някое занятие се показва подробна информация за него (както при График на студента).  

 

Фиг. 8 - График на преподаватели 
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АКАДЕМИЧЕН КАЛЕНДАР 

В това меню студентът може да получи информация относно периодите на семестрите и сесиите през 

настоящата учебна година.  

 

Фиг. 9 - Академичен календар 

АНКЕТИ 

В това меню студентът може да попълва анкети, в които може да участва. 

 

Фиг. 10 – Анкети 
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АДМИНИСТРАТИВНИ ДАННИ 

АДМИНИСТРАТИВНИ ДАННИ 

В това меню студентът може да види административни данни, свързани с настоящето му обучение. 

 

Фиг. 11 - Административни данни 
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ОСНОВАНИЕ ЗА ПРИЕМ 

В това меню студентът може да види данни за предходното му образование. 

 

Фиг. 12 - Основание за прием 

ЗАПОВЕДИ 

В това меню студентът може да види различни заповеди, свързани с неговото обучение (промяна на 

студентски статус и др.). 

 

Фиг. 13 – Заповеди 
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СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ 

В това меню студентът може да види информация относно дължимите и платените от него семестриални такси.  

 

Фиг. 14 - Срокове за плащане на семестриални такси 
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ЗАЯВЛЕНИЯ 

ПОДАДЕНИ ЗАЯВЛЕНИЯ 

В това меню студентът получава информация за подадените от него заявления, и да ги разпечата. 

 

Фиг. 15 - Подадени заявления 

 

Фиг. 16 - Детайли за заявление за общежитие 
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НОВО ЗАЯВЛЕНИЕ 

Чрез това меню студентът може да подаде заявления/молби от различно естество. 

 

Фиг. 17 - Ново заявление 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕЖИТИЕ 

Чрез това меню студентът може да подаде заявление/молба за участие в класиране за общежития. 

 

Фиг. 18 - Заявление за общежитие 

  



Стр. 17 от 17 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА СТИПЕНДИЯ 

В това меню студентът може да подаде заявление/молба за получаване на стипендия. 

 

Фиг. 19 - Заявление за стипендия 


