
УВАЖАЕМИ ПЪРВОКУРСНИЦИ, 

  

Добре дошли в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“! 

 

 

 

 

 

 

 

 

При проблеми с достъпа, можете да се свържете с администратора на LDAP за 

Юридическия факултет: г-жа Е. Йорданова на тел. 02 9442217 или на e-mail: 

evdokiaj@uni-sofia.bg. 

 

 

 

 

 

 

В системата СУСИ трябва да запишете определен от Вас избираем предмет 

за първи и втори семестър на учебната 2022/23 година (задължително по една 

учебна дисциплина за всеки семестър).  

Информация относно съдържанието на избираемите дисциплини можете да намерите     

ТУК ->  

 

А периодът на записване е следният: 

• от 01.09 до 30.10.2022 г. – за студентите от редовна форма на обучение; 

• от 1.09 до 10.09.2022 г. – за студентите от задочна форма на обучение 

 

 В информационната система СУСИ на Софийския университет може да 

правите справка за положените от Вас изпити и Вашето здравно осигуряване. 

 

В сайта на факултета http://www.law.uni-sofia.bg можете да получите 

информация за актуални събития, решения на Факултетния съвет, графици за 

изпити  и последни новини, свързани с Юридическия факултет. 

 

 

 

 

 

     

Вашите инспектори са:  

Маринела Голачка – 1 курс „Право“, задочно обучение,Email: golachka@uni-sofia.bg 

Соня Савова – 1 курс „Право“, редовно обучение, МО, Еmail: sonjans@uni-sofia.bg 

По въпроси, свързани с учебната програма, графиците за изпити и залите, 

се обръщайте към г-жа М. Стоянова – стая 237, тел. 02 9434806. 

Всеки от Вас ще получи генерирано потребителско име и парола за достъп до системата 

за управление на студентската информация на Софийския университет – СУСИ.  

Информацията за потребителското Ви име ще бъде достъпна след 15 август 2022 г. на: 

https://cas.uni-sofia.bg. С полученото потребителско име и като парола-ЕГН, ще имате достъп 

до електронното си досие в СУСИ на: https://susi.uni-sofia.bg. 

Заверена, студентската си книжка можете да получите в отдел „Студенти“ - стая 

238, тел. 02 930 8521, който работи по график: 

✓ понеделник, вторник, петък от 9,00 до 12,00 ч.;  

✓ сряда и четвъртък от 13,00 до 16,00 ч. 

 

Груповите отговорници по предварително обявен график записват студентите от групата 

си за следващия семестър. Те са длъжни да проверят за наличие на печат за платена семестриална 

такса в студентските книжки на колегите си. Желателно е при записване студентите да заверят всички 

уверения, които са им необходими. 
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