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СТАТУТ
НА АКАДЕМИЧНОТО ОТЛИЧИЕ „СТУДЕНТ НА ГОДИНАТА”
НА ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА
1. ЦЕЛ
Целта на академичното отличие „Студент на годината“ е да изрази признание за
постигнати високи резултати в аудиторни и извънаудиторни дейности, както да поощри
и популяризира постиженията на студентите от Икономически университет – Варна.
2. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Статутът за определяне на академичното отличие „Студент на годината“ се приема с
решение на Академичния съвет.
2.2. Отличието „Докторант на годината“ се присъжда на конкурсен принцип веднъж
годишно. То може да се връчва многократно на едно и също лице.
2.3. Всяка година се връчват академични отличия „Студент на годината“ за трите
образователно-квалификационни степени: „професионален бакалавър”, „бакалавър” и
„магистър”.
2.4. За академичното отличие „Студент на годината“ се номинира по един студент от
ОКС „професионален бакалавър”, „бакалавър” и „магистър”, събрал най-голям брой
точки, получени на база призови места или участия в студентски олимпиади,
международни, национални или местни състезания и конкурси, отлично представяне на
научни форуми, участия в научни проекти и др. Студентите с най-висок резултат от трите
образователно-квалификационни степени се предлагат за получаване на отличието
„Студент на годината” на ИУ – Варна.
2.5. Процедурата за кандидатстване се счита за открита, след като бъде обявена публично
на официалния сайт на Икономически университет – Варна.
2.6. Информацията за условията за кандидатстване, необходимите документи и
процедурата за номиниране е публична и се предоставя от Студентския съвет към ИУ –
Варна на официалната страница на организацията.
2.7. Тримата отличени кандидати получават грамота и значката на ИУ – Варна.
2.8. Периодът, за който се разглеждат номинациите от оценяваща комисия, е от 1 март на
предходната година до 1 март на текущата година.
2.9. В случаите, когато за съответната година не бъдат подадени документи от студентите
съгласно установения ред, отличията не се присъждат и средствата не подлежат на
разпределение.
2.10 Председателят на Студентския съвет внася предложението за гласуване в
Академичния съвет.
2.11. В случай, че двама или повече студенти имат равен най-голям сбор от точки,
председателят на Студентския съвет внася съответните предложения за гласуване в
Академичния съвет.
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3. ПРОЦЕДУРА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
3.1. За отличието могат да кандидатстват студенти, които отговарят на следните
изисквания:
- студенти са в Икономически университет – Варна (Колеж по туризъм – Варна), вкл.
получавали вече отлчиео;
- обучават се в редовна, задочна или дистанционна форма в ОКС „професионален
бакалавър”, ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“;
- положили са успешно всички изпити, предвидени в учебния им план до момента;
- за ОКС „професионален бакалавър” и „бакалавър” имат завършен поне първи курс на
обучение и минимален успех „Отличен“ (5,50) от предходните два семестъра (летен на
предходната академична година и зимен на текущата академична година). За студенти
първа година на обучение в ОКС „магистър“ се изисква минимален успех (5,50) от
предходния - зимен семестър на текущата учебна година.
3.2. Всеки студент, желаещ да участва в конкурса, представя следните документи:
- уверение, в което фигурира успехът на студента, издадено от Икономически университет
– Варна или Колежа по туризъм – Варна;
- формуляр-декларация по образец (достъпен на сайта на Студентския съвет към ИУ –
Варна);
- копия от грамоти, сертификати и други документи, удостоверяващи призово място или
участие в посочените в декларацията олимпиади, състезания, конкурси, форуми, научни
проекти и др.;
- копия на пълните разработки, с които студентът кандидатства, при налични такива;
- рецензии при налични такива.
3.3. При наличие на повече от един сертификат/грамота за даден форум или друга научна
проява се взема предвид този с по-висока тежест (напр. ако има грамота за второ място и
сертификат за участие, вписва се грамотата за второ място).
3.4. Всеки един документ носи определена тежест, както следва:
 грамоти с международно участие:
- I-во място – 70 т.;
- II-ро място – 60 т.;
- III-то място – 50 т.
 грамоти с национално участие:
- I-во място – 60 т.;
- II-ро място – 50 т.;
- III-то място – 40 т.
 грамоти на местно ниво:
- I-во място – 50 т;
- II-ро място – 40 т;
- III-то място – 30 т.
 сертификати за международно участие – 40 т.;
 сертификати за национално участие – 30 т.;
 сертификати на местно ниво – 20 т.
3.5 При наличие на съавторство, точките се редуцират на база броя съавтори.
3.6. Средният успех по т. 3.1.4. носи тежест, равна на цифрите след десетичната запетая.
Пример:
Отличен (5,50) – 50 т.;
Отличен (5,63) – 63 т.;
.....
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Отличен (5,87) – 87 т.;
.....
Отличен (6,00) – 100 т.
3.7. Документите се подават в офиса на Студентския съвет към Икономически
университет – Варна в срок, предварително оповестен на сайта на организацията.
3.8. При непопълнени части от формуляр-декларацията или некоректно представени
документи кандидатът губи право за участие в процедурата.
3.9. При кандидатстване е необходимо да се представи и студентска книжка, заверена за
текущия семестър.
4. ПРОЦЕДУРА ПО НОМИНИРАНЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ КАНДИДАТУРИ
4.1. Оценяващата комисия се състои от петима членове от Студентския съвет, които се
гласуват ежегодно на Общото събрание на организацията.
4.2. Членовете на комисията нямат право да участват в процедурата за кандидатстване.
4.3. Комисията заседава и определя предложенията за носители на отличието не покъсно от 20 април на съответната година.
4.4. При кандидатстване с изява, различна от посочените в т. 2.2., комисията е
компетентният орган, който се произнася дали същата може да използва и съответно
определя нейната тежест.
4.5. Председателят на Студентския съвет към ИУ – Варна внася предложенията в
Академичния съвет не по-късно от 10 май.
4.6. Академичното отличие „Студент на годината“ се връчва от Ректора на
Икономически университет – Варна на празника на университета.
Настоящият статут е приет на заседание на Академичния съвет на 24.03.2016 г. (протокол
№ 8) и допълнен на 31.10.2019 г. (протокол № 4).
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