ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ПРОЕКТИ
НА ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА
Целта ни е интересно, полезно и практически насочено обучение.
Предлагаме ви заедно с нашите партньори от съдебната система да участвате в
проектите:
•
•
•
•

„Младите и правосъдието“ – съвместно с Окръжен съд – Варна
„Гражданско наблюдение“ – съвместно с Апелативен съд – Варна
„Правото в действие“ – съвместно с Районен съд – Варна
„Административното правораздаване – обучение в практиката“ – съвместно с
Административен съд – Варна

Освен тези проекти висшето училище има договори за сътрудничество със следните институции:
• Върховен административен съд
• Затвор – Варна
• Национален институт по правосъдие
• С представители на адвокатурата и с частни съдебни изпълнители

БАЛООБРАЗУВАНЕ
Максималният бал за класиране на кандидат-студентите за всички специалности е
24 и се образува като сума от:
 средния успех от дипломата за средно образование;
 оценката по български език и литература от дипломата за средно образование;
 оценката по математика от дипломата за средно образование;
 оценката от държавния зрелостен изпит (избран от кандидата) или оценка от държавен изпит по теория на професията и специалността или електронен кандидатстудентски изпит или резултат от олипиада.
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Български език и литература; География на България; Математика; Икономика.
Ако кандидат-студентът избере да ползва оценка от държавен зрелостен изпит
(ДЗИ/матура), възможните варианти са:
Български език и литература
Математика
Чужд език
(английски, френски, немски, руски, испански
и италиански)
Философски цикъл
(Психология и логика, Етика и право, Философия)
История и цивилизация

География и икономика
Физика и астрономия
Биология и здравно образование
Химия и опазване на околната среда
Държавните изпити по теория на професията и специалността (за професиите,
свързани с икономика, управление и компютърни науки)

За контакти:

Икономически университет – Варна
9002 Варна, България, бул. „Княз Борис I“ № 77

Телефон за кандидатстудентска информация
052/830 820, 0886/672 606; e-mail: ksp@ue-varna.bg

Информационен център

тел.: 052/800 890, 0884/639 410; e-mail: infocenter@ue-varna.bg

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА
Специалност „СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ“
ОКС „Бакалавър“

ОБУЧЕНИЕ В СПЕЦИАЛНОСТ „СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ“

„Съдебна администрация“ е нова специалност в ИУ-Варна. Нейното създаване е изцяло съобразено с потребностите на практиката. Стремежът е да се
предложи модерно образование в област, която досега не е конкретно обхваната от образователния процес на висшите училища.
Икономически университет – Варна е първото висше икономическо училище в България. В своята 96-годишна история то е обучило над 150 хиляди
икономисти, които успешно са се реализирали както в страната, така и в чужбина. Днес в университета се обучават над 11 000 български и чуждестранни
студенти.
В рамките на програмите „Еразъм+“ и CEEPUS университетът осигурява
възможност за провеждане на част от обучението в близо 130 висши училища-партньори в целия свят. В ИУ-Варна е създадена мултикултурна среда,
благодарение на големия брой международни студенти, които се обучават
в редовна форма или на обменни начала. Университетът поддържа активно
партньорство с бизнеса и публичната администрация, което спомага за формиране на необходимите знания, умения и компетентности и за успешно кариерно развитие на младите хора.
Икономически университет – Варна е иновативен, високотехнологичен и
социалнопредприемачески университет. Шест изследователски центъра, обединени в Научноизследователски институт, обогатяват връзката между бизнес и обучение в най-новите области на познанието: чрез интердисциплинарни изследвания, анализи и консултации.

Основната цел на обучението е подготовка на висококвалифицирани
специалисти в областта на съдебната администрация, които да притежават
интегрирани знания, практически умения и сериозни професионални компетенции. Обучението представя комплексна и профилирана подготовка,
ориентирана към познаване на основните насоки и дейности по администриране органите на съдебната власт, познания за основни правни отрасли и
свързните с тях правни институти, форми и процедури на отделните видове
процес, а също и начини за извънсъдебно уреждане на споровете.
Завършилите специалност „Съдебна администрация“ могат да намерят
професионална реализация като съдебни администратори, както и да заемат
различни ръководни и административни длъжности в съдебните и прокурорски администрации.
Длъжностите, които могат да заемат са в следните групи:
• Съдебен администратор
• Административен секретар
• Съдебен секретар
• Служител в служби „Регистратура“, „Съдебно деловодство“, „Архив“

ИЗУЧАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ
По време на обучението се изучават следните общи и специални дисциплини: „Конституционно право“, „Гражданско право и процес“, „Административна култура и етика“, „Основи на публичната администрация“,
„Семейно и наследствено право“, „Управление на човешките ресурси в
публичния сектор“, „Наказателно право и процес“, „Вещно право“, „Административно право и процес“, „Правни информационни системи“ , „Трудово и осигурително право“, „Търговско право“, „Съдебна администрация“,
„Деловодство и правна стилистика“, „Достъп и защита на информацията“
„Организационна психология и личностни умения“ и други.
Обучението по специалността е четири години (осем семестъра) и се осъществява в редовна форма на обучение. След шести семестър студентите
провеждат практическо обучение. Целият курс на обучение завършва със
защита на дипломна работа или комплексен държавен изпит. Завършилите
пълния курс на обучение студенти по специалността получават образователно-квалификационната степен “бакалавър” по професионално направление “Администрация и управление”, специалност “ Съдебна администрация”.

