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ВИРТУАЛЕН ФОРУМ
„ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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Всички висши училища от

гр. Варна Ви представят с кратки

презентации и видеа актуална

информация за условията на

кандидатстване, прием, обучение

и възможности за професионална

реализация след завъшване на

висше образование.



ВИРТУАЛЕН ФОРУМ
„ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ВЪВ ВАРНА 2021"
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„НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ“

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА
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ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ 
„ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
„ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ“ ЦПЛР - Център за кариерно ориентиране - ВАРНА



ВИСШЕ ВОЕННОМОРСКО УЧИЛИЩЕ

“НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ” гр.Варна

• На второ място сред 

всички морски висши 

учебни заведения в цял 

свят според класацията 

на международната 

асоциация на морските 

университети!

• Международно призната 

диплома



ВИСШЕ ВОЕННОМОРСКО УЧИЛИЩЕ

“НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ” гр.Варна

• СТУДЕНТИ:

• Международно призната 

диплома

• Добре платена работа 

• Възможност за обучение по 

проекти на програма 

ЕРАЗЪМ +

• Организиране на контакти с 

водещи фирми в бранша 



ПЛАВАТЕЛНИ СПЕЦИАНОСТИ ЗА 

СТУДЕНТИ 

ВИСШЕ ВОЕННОМОРСКО УЧИЛИЩЕ

“НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ” гр.Варна

КОРАБОВОДЕНЕ 

КОРАБНИ МАШИНИ И 

МЕХАНИЗМИ 

ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА 

КОРАБА 

КОРАБОПЛАВАНЕ 

РЕЧНО КОРАБОПЛАВАНЕ 

БРЕГОВИ СПЕЦИАЛНОСТИ ЗА 

СТУДЕНТИ 

НОВИ СПЕЦИАЛНОСТИ:

• КИБЕРСИГУРНОСТ

• МЕХАТРОНИКА

• МЕНИДЖМЪНТ НА  

ПАСАЖЕРСКИ КОРАБИ  

МЕНИДЖМЪНТ НА ВОДНИЯ 

ТРАНСПОРТ

ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА                        

ФЛОТА И                     

ПРИСТАНИЩАТА

ЛОГИСТИКА

ИНФОРМАЦИОННИ 

КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 



КОРАБОВОДЕНЕ

ВИСШЕ ВОЕННОМОРСКО УЧИЛИЩЕ

“НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ” гр.Варна

ПЛАВАТЕЛНИ СПЕЦИАЛНОСТИ ЗА СТУДЕНТИ 

РЕЧНО КОРАБОПЛАВАНЕ 

Завършилите четиригодишния курс на 

обучение могат да заемат длъжността:

• “помощник-капитан” на всички кораби от 

гражданското корабоплаване;

„ корабен агент“, „брокер“ и др.

Випускниците са подготвени за управление на 

речни кораби и екипажите им, и се реализират 

като:

• капитани вътрешно плаване;

• щурмани;

• специалисти в бреговите институции и фирми, 

осигуряващи речното корабоплаване



КОРАБНИ МАШИНИ 

И МЕХАНИЗМИ

ВИСШЕ ВОЕННОМОРСКО УЧИЛИЩЕ

“НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ” гр.Варна

ПЛАВАТЕЛНИ СПЕЦИАЛНОСТИ ЗА СТУДЕНТИ 

ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА 

КОРАБА

Реализация на завършилите 

специалността:

• "вахтен механик " в 

машинното отделение с 

обслужване на граждански 

кораби

• втори механик на кораб

• управленски длъжности в 

сферата на морския 

и речния транспорт, както 

и в промишлеността

• Реализация на 

завършилите 

специалността:

• "корабен 

електромеханик" на 

кораби от 

гражданското 

корабоплаване 

• управленски 

длъжности в сферата 

на морския транспорт 

и промишлеността



ВИСШЕ ВОЕННОМОРСКО УЧИЛИЩЕ

“НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ” гр.Варна

КИБЕРСИГУРНОСТ

СПЕЦИАЛНОСТИ ЗА СТУДЕНТИ 

Подготвя технически 

специалисти, осигуряващи 

защита на 

информационните мрежи и 

системи от кибератаки! 

Реализация:

• системен или мрежов 

администратор

• Програмист

• Инженер осигуряващ 

мрежовата сигурност



ВИСШЕ ВОЕННОМОРСКО УЧИЛИЩЕ

“НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ” гр.Варна

СПЕЦИАЛНОСТИ ЗА СТУДЕНТИ 

МЕХАТРОНИКА 

В специалността "Интелигентни 

системи в транспорта" 

("Мехатроника") се подготвят 

специалисти, които могат да се 

реализират в сферата на 

промишлеността и роботиката. 

ИНФОРМАЦИОННИ 

КОМУНИКАЦИОННИ 

ТЕХНОЛОГИИ

Подготвя специалисти в областта на 

телекомуникациите, програмирането, 

мрежовите комуникации!

Реализация:

• системен администратор; 

• мрежов администратор



ВИСШЕ ВОЕННОМОРСКО УЧИЛИЩЕ

“НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ” гр.Варна

СПЕЦИАЛНОСТИ ЗА СТУДЕНТИ 

МЕНИДЖМЪНТ НА 

ПАСАЖЕРСКИ КОРАБИ

МЕНИДЖМЪНТ НА ВОДНИЯ 

ТРАНСПОРТ

В специалността "Мениджмънт

на пасажерски кораби" се 

подготвя среден ръководен 

персонал и специалисти по 

управление на ресурси и 

дейности в круизната 

корабоплавателна индустрия. 

Завършилите могат да се реализират 

като: Управител "Организиране на 

събития", Мениджър "Управление на 

човешките ресурси", Управител на 

ресторант, Управител "Маркетинг и 

продажби" и др.

Завършилите се      

реализират като:

• експерти и лидери в 

международната 

търговия по море

• корабния бизнес

• пристанищни 

комплекси и 

държавните 

контролни 

институции



ВИСШЕ ВОЕННОМОРСКО УЧИЛИЩЕ

“НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ” гр.Варна

ЛОГИСТИКА 

СПЕЦИАЛНОСТИ ЗА СТУДЕНТИ 

ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА 

ФЛОТА И ПРИСТАНИЩАТА Длъжностите, които завършилите могат 

да заемат, са в областта на транспортните 

услуги, снабдяването, производството, 

операциите и дистрибуцията на 

производствени фирми и организации 

извън материалното производство.

Завършилите специалността се реализират като:

• началник на смяна или  ръководител на 

участък в пристанището 

• директори на пристанища

• специалисти и мениджъри в 

корабоплавателни фирми и в държавната 

администрация



ВИСШЕ ВОЕННОМОРСКО УЧИЛИЩЕ

“НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ” гр.Варна

РАННО ЗАПИСВАНЕ ЗА 

СТУДЕНТИ НА САЙТА:

nvna.eu

секция: ранно записване

Улеснение за всички – подаване 

на документи по електронен път. 

Балообразуването  по отделните 

специалности може да се провери 

на сайта : nvna.eu



ВИСШЕ ВОЕННОМОРСКО УЧИЛИЩЕ

“НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ” гр.Варна

• На второ място сред всички 

морски висши учебни 

заведения в цял свят 

според класацията на 

международната асоциация 

на морските университети!

• Международно призната 

диплома

• Отлична материална база 

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА МОРСКО УЧИЛИЩЕ



ВИСШЕ ВОЕННОМОРСКО УЧИЛИЩЕ

“НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ” гр.Варна

Подготвят се бъдещи 

офицери за нуждите 

на Военноморските 

сили на Българската 

армия  и офицери  за 

нуждите на ВМА

ОБУЧЕНИЕ НА КУРСАНТИ



ВИСШЕ ВОЕННОМОРСКО УЧИЛИЩЕ

“НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ” гр.Варна

Корабоводене за ВМС

Бъдещи командни кадри 

за ВМС 

СПЕЦИАЛНОСТИ ЗА КУРСАНТИ

Корабни машини и 

механизми

Вахтен механик на 

кораб 



ВИСШЕ ВОЕННОМОРСКО УЧИЛИЩЕ

“НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ” гр.Варна

Военноморски 

комуникационни и 

радиотехнически 

системи

- Работа с 

радиотехнически 

системи и 

комуникационна 

техника

СПЕЦИАЛНОСТИ ЗА КУРСАНТИ



ВИСШЕ ВОЕННОМОРСКО УЧИЛИЩЕ

“НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ” гр.Варна

КИБЕРОПЕРАЦИИ

СПЕЦИАЛНОСТ ЗА КУРСАНТИ

Подготвят се 

офицери 

отговарящи за 

информационната и 

мрежова сигурност. 

Работа свързана с 

откриване, анализ и 

противодействие на  

хакерски атаки.



ВИСШЕ ВОЕННОМОРСКО УЧИЛИЩЕ

“НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ” гр.Варна

МЕХАТРОНИКА 

НОВА СПЕЦИАЛНОСТ ЗА КУРСАНТИ

Изучава се устройство и управление на безпилотни летателни 

апарати, програмни езици, механика. 

ВОЕННОМОРСКА   

ЛОГИСТИКА

Подготвят се офицери 

отговарящи за управлението на 

материални ресурси.  



ВИСШЕ ВОЕННОМОРСКО УЧИЛИЩЕ

“НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ” гр.Варна

Курсантите получават :

• Безплатно обучение

• Осигурени спални 

помещения 

• Осигурени хранене и 

ежедневна униформа

• Осигурена работа след 

завършването на  курса 

на обучение 

ОБУЧЕНИЕ НА КУРСАНТИ

ИЗПИТИ:

• Общообразователен изпит-тест

• пълен медицински преглед -

безплатен

• тест по английски език 

• оценка на психологичната 

пригодност

• изпит по физическа пригодност



ВИСШЕ ВОЕННОМОРСКО УЧИЛИЩЕ

“НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ” гр.Варна

Курсантите  получават :

• Безплатно обучение по 

двете специалности: 

военно дело и медицина

• Осигурен стаж

• Осигурена работа след 

завършването им 

СПЕЦИАЛНОСТ “ ВОЕНЕН ЛЕКАР” 

ИЗПИТИ:

в МУ –Варна :

 изпит по : “Биология “ и 

“Химия”

• Във ВВМУ “Н.Й.Вапцаров”

• пълен медицински преглед -

безплатен

• тест по английски език /за 

кандидатите без матура по 

английски/

• оценка на психологичната 

пригодност

• изпит по физическа 

пригодност



РАНЕН ПРИЕМ ЗА КУРСАНТИ ПРЕЗ 2021 ГОДИНА!!!

Документи се приемат във ВВМУ „Н. Й. 

Вапцаров“ или онлайн на сайта:

nvna.eu

секция: ранно записване

Улеснение за всички – подаване на документи 

по електронен път. 



ВИСШЕ ВОЕННОМОРСКО УЧИЛИЩЕ

“НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ” гр.Варна

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!!!





КАНДИДАТСТВАЙ В ТУ- ВАРНА

# НА МЯСТО ПРИ НАС

гр. Варна, ул. Студентска 

№ 1

# ПРЕЗ ОНЛАЙН ПЛАТФОРМАТА:

http://ksp.tu-varna.bg

Очакваме Ви!

http://ksp.tu-varna.bg/


Корабостроителен факултет (КФ)

Машинно-технологичен факултет (МТФ)

Факултет по изчислителна

техника и автоматизация (ФИТА)

Електротехнически факултет (ЕФ)

ФАКУЛТЕТИ В ТУ-ВАРНА



Машинно - технологичен факултет (МТФ)

# тест по един от предметите: 
БЕЛ, Математика, Физика и 

астрономия, ОТП 

и/или 

ДЗИ по: БЕЛ, Математика,
Физика и астрономия и/или 

ДИППК*

И

# Оценка от дипломата/АС по 
Математика + Среден успех от 

дипломата/АС

АВТОМОБИЛНА ТЕХНИКА 
(АТ)

ИНДУСТРИАЛЕН 
МЕНИДЖМЪНТ (ИМ)

КОМПЮТЪРИЗИРАНИ 
ТЕХНОЛОГИИ В 

МАШИНОСТРОЕНЕТО (КТМ)

МАШИНОСТРОИТЕЛНА 
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 

(МТТ)

ПРОИЗВОДСТВЕН 
ИНЖЕНЕРИНГ (ПИ)

ТЕХНОЛОГИЧНО 
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И 
ИНОВАЦИИ (ТПИ)

ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА И 
ТЕХНОЛОГИИ (ТТТ)

# тест по един от предметите: 
Биология и здравно образование, 

БЕЛ, Математика, Физика и 
астрономия, ОТП 

и/или 

ДЗИ по: Биология и здравно 
образование, БЕЛ, Математика, 

Физика и астрономия и/или ДИППК*

и

# Оценка от дипломата/АС по 
Биология и здравно образование +

Среден успех от диплома/АС

АГРОНОМСТВО (А)

Кандидатствай с:

Кандидатствай с:



Корабостроителен факултет (КФ)

# тест по един от предметите: 
БЕЛ, Математика, Физика и 

астрономия, ОТП 

и/или 

ДЗИ по: БЕЛ, Математика,
Физика и астрономия и/или 

ДИППК*

И

# Оценка от дипломата/АС по 
Математика + Среден успех от 

дипломата/АС

ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО 
ПРИ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ 

(ЗНБА)

КОРАБНИ МАШИНИ И 
МЕХАНИЗМИ (КММ)

КОРАБОВОДЕНЕ (К)

КОРАБОСТРОЕНЕ И МОРСКА 
ТЕХНИКА (КМТ)

ЛОГИСТРИКА НА ВОДНИЯ 
ТРАНСПОРТ (ЛВТ)

ТОПЛОТЕХНИКА И 
ИНВЕСТИЦИОННО 

ПРОЕКТИРАНЕ (ТПИ)

Индустриален дизайн

# Представяне на Портфолио

# Среден успех от диплома/АС

Инженерна екология

# тест по един от предметите: 

БЕЛ, Математика, Физика и 

астрономия, ОТП 

и/или 

ДЗИ по: БЕЛ, Математика, Физика 

и астрономия и/или ДИППК*

и

# Оценка от дипломата/АС по 
Химия и опазване на околната 

среда + Среден успех от 
диплома/АС

ИНДУСТРИАЛЕН ДИЗАЙН 
(ИД)

ИНЖЕНЕРНА ЕКОЛОГИЯ 
(ИЕ)

Кандидатствай с:

Кандидатствай с:



Факултет по изчислителна техника и автоматизация (ФИТА)

# тест по един от предметите: 
БЕЛ, Математика, Физика и 

астрономия, ОТП 

и/или 

ДЗИ по: БЕЛ, Математика, Физика 
и астрономия и/или *

И ДИППК

И

# Оценка от дипломата/АС по 
Математика + Среден успех от 

дипломата/АС

АВТОМАТИКА, 
ИНФОРМАЦИОННИ И 

УПРАВЛЯВАЩИ КОМПЮТЪРНИ 
СИСТЕМИ (АИУКС)

БИОМЕДИЦИНСКА 
ЕЛЕКТРОНИКА (БМЕ)

ЕЛЕКТРОНИКА (Е)

ИНФОРМАЦИОННИ И 
КОМУНИКАЦИОННИ 
ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ)

КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И 
ТЕХНОЛОГИИ (КСТ)

РОБОТИКА И МЕХАТРОНИКА 
(РМ)

# тест по един от 
предметите: Математика, 

Физика и 

астрономия 

и/или 

ДЗИ по: Математика, Физика и 
астрономия

и

# Оценка от дипломата/АС по 
Математика + Среден успех от 

диплома/АС

СОФТУЕРНИ И ИНТЕРНЕТ 
ТЕХНОЛОГИИ (СИТ)

Кандидатствай с:

Кандидатствай с:



Електротехнически факултет (ЕФ)

# тест по един от предметите: 
БЕЛ, Математика, Физика и 

астрономия, ОТП 

и/или 

ДЗИ по: БЕЛ, Математика, Физика и 
астрономия и/или ДИППК*

и
# Оценка от дипломата/АС по 
Математика + Среден успех от 

дипломата/АС

ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ 
ИЗТОЧНИЦИ 

(ВЕИ)

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА (ЕЕ)

ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА 
КОРАБА (ЕОК)

ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ И 
ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ 

(ЕСЕО)

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И 
ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГИИ 

(ЕТЕТ)

# тест по един от 
предметите:  БЕЛ 

и/или 

ДЗИ по: БЕЛ, История и 
цивилизация

и
# Оценка от дипломата/АС по

БЕЛ или История и 
цивилизация + Среден успех 

от диплома/АС

СОЦИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ (СМ)

Кандидатствай с:

Кандидатствай с:



Технически университет – Варна Ви предлага:

# Съвременна учебна база

# Обучение в чужбина по програма ERASMUS+

# Кариерно консултиране

# Стипендии за високи научни постижения

# Модерен спортен комплекс

... и много други



КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ НА СТУДЕНТИТЕ В ТУ-ВАРНА

ТУ-

Варна

Инженер 
еколози Инженер 

дизайнери
IT 

специалисти

Проектанти

Корабни 
механици

Спедитори

Софтуерни 
инженери

Агрономи Ел.инженери

Ел. механициБизнес 
експерти

Капитан 
на кораб

Оператор-
технолог

Мениджъри на 
предприятия

Софтуерни 
архитекти

Сервизни 
инженери



ТЕХНОЛОГИЯ НА

УСПЕХА

ВЪЗМОЖНОСТ

АКТИВНОСТИ

РАЗВИТИЯ

НАУКА

АЛМА МАТЕР



ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО МЕНИДЖМЪНТ
ВАРНА / СОФИЯ / ДОБРИЧ



ВИДЕО
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 Висше училище по мениджмънт (ВУМ) е сред водещите бизнес училища в Източна Европа, основано през 1996

г., със седалище в град Варна.

 При нас, студенти от над 50 страни получават отлично образование на английски език в областите бизнес,

маркетинг, мениджмънт, информационни технологии, туризъм, хотелиерство и кулинарни изкуства,

акредитирани както от НАОА, така и от British Accreditation Council.

Акценти

 Един от нашите стратегически академични партньори е Cardiff Metropolitan University, от който студентите ни

получават британска диплома!

 Поддържаме академични партньорства за обмен и

мобилност с над 100 университета в Европа, с цел

взаимно ПРИЗНАВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ КРЕДИТИ,

ИЗПИТИ И ПЕРИОДИ НА ОБУЧЕНИЕ.

 Възможност на студентите да се прехвърлят за

продължаване на образованието си в чуждестранни

университети без да губят дори и семестър от

обучението.

 Стратегически партньорства с университети във

Великобритания, Холандия, Швейцария дават възможност на

студентите да завършат с ДВЕ ДИПЛОМИ – българска от

ВУМ и втора от университета-партньор.

https://vum.bg/
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Къде се намираме?

Варна

Добрич

София
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ВУМ
Образователни алтернативи,

гъвкавост и нови хоризонти
НОВИ СПЕЦИАЛНОСТИ 

ВУМ разширява спектъра на образователните си програми, с редица нови специалности като Педагогика на

обучението по икономика и мениджмънт, Педагогика на обучението по хотелиерство и ресторантьорство,

Кулинарни науки и технологии и други, част от които на български език, запазвайки засиленото изучаване на

английски език.

Кулинарните програми на ВУМ са единствените в Източна Европа,

които позволяват придобиване на висше образование в областта на

кулинарните изкуства и гостоприемството.

Възможност за СТИПЕНДИЯ

още през първия семестър

за кандидат-студенти,

записали се в редовна

форма на обучение.

Студентите, които желаят да учат в чужбина, но не са сигурни какво

решение да вземат, имат възможността да се обучават с грант по

програма ЕРАЗЪМ+ за един или два семестъра с право на

последващ трансфер към един от над 100-те партньорски

университета на ВУМ в Европа, и да получат две дипломи.



К
А

Т
Е

Д
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И

КАТЕДРИ

Академична

катедра по бизнес и

маркетинг

Академична катедра по 

компютърни науки

Академична катедра по 

хотелиерство и 

мениджмънт на туризма

Институт по кулинарни 

изкуства

ЗАПОЗНАЙ СЕ С ВУМ ТУК

https://www.youtube.com/watch?v=UAoZWuNRjRM


О
Б
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БАКАЛАВЪРСКИ ПРОГРАМИ

Академична катедра по бизнес и маркетинг

• Международен бизнес и мениджмънт /видео/

• Бизнес администрация

Академична катедра по компютърни науки

• Софтуерни системи и технологии /видео/

Педагогика на обучението по:
- ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО

- ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ

Академична катедра по хотелиерство и 

мениджмънт на туризма

• Хотелски мениджмънт

• Маркетинг и управление на хотелиерството 

и туризма

Институт по кулинарни изкуства /видео/

• Гастрономия и кулинарни изкуства

• Хотелиерство и кулинарни изкуства

• Кулинарни науки и технологии /видео/

https://vum.bg/bg/bakalavurski-programi/

https://www.youtube.com/watch?v=nQtia8dStF0
https://www.youtube.com/watch?v=5oRKuoIDWwQ
https://www.youtube.com/watch?v=1LQHEjNdyD8
https://youtu.be/8tz-u2M8phw
https://vum.bg/bg/bakalavurski-programi/
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No. 1 в света по критерий „Мобилност на 

студенти“ (според класацията U-multirank 2020)

No. 5 в Централна и Източна Европа за 

магистърската програма по бизнес 

администрация (MBA) (според класацията best-

masters.com)

No. 15 в света за магистърската програма 

по международно хотелиерство и 

мениджмънт на туризма (според класацията 

best-masters.com)

ВУМ в международни

рейтинг класации



СТАЖОВЕ и Еразъм+ мобилност

 Еразъм+ мобилности за обучение в над 100 университета, с които ВУМ

сътрудничи в рамките на програмата

 Еразъм+ мобилности за провеждане на стаж в партньорски институции в цяла

Европа.

 Всички наши студенти получават грант до 8000 евро за обучение или

стаж в чужбина (до 12 месеца по програма Еразъм+)

 Сътрудничества извън програма Еразъм+, предоставящи възможност на

студентите да проведат семестър в университети в Бразилия, Южна Корея, САЩ и

др.
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ЕУСЛОВИЯ ЗА ПРИЕМ

ВУМ приема студенти 2 пъти годишно – през септември и през февруари

Бакалавърски програми:

 Успешно завършено средно образование в официално акредитирано средно училище (допуска се предварително

кандидатстване)

 Доказано високо ниво на владеене на английски език – удостоверява се чрез представяне на международно

признат сертификат или институционален изпит във ВУМ. За програмите на български език не се изисква владеене

на английски език.

 Висока мотивация

Допълнителна информация на

https://vum.bg/bg/usloviya-za-kandidatstvane/

Потърсете ни: ADMISSIONS@VUM.BG

+359 886 050 166

VarnaUniversityofManagement

VUMBulgaria

w
w

w
.V

U
M

.b
g

https://vum.bg/bg/usloviya-za-kandidatstvane/
mailto:ADMISSIONS@VUM.BG


Варненски свободeн университет 

„Черноризец Храбър“

www.vfu.bg



ВСУ „Черноризец Храбър“ е най-големият частен 

университет в България, създаден преди 30 г.

Намира се на 12 км от Варна, непосредствено до 

к.к. „Златни пясъци“ и плажа.

Разполага с:

 Модерен университетски кампус, 

 Специализирани кабинети и зали, 

 Технологичен институт, 

 Кино-концертна и спортна зала, 

 Библиотека със 115 000 библиотечни единици,

 Прекрасен парк,

 Общежитие, кафе, ресторант.

 Удобен градски транспорт до университета, с 

възможност за ползване на карта за намаление,

 Паркинг

Университет на идеално място

Варна
София

VarnaFreeUniversity 052 355 106 priem@vfu.bg www.vfu.bg

http://www.russkiymir.ru/russkiymir/ru/video/time1.html
http://www.russkiymir.ru/russkiymir/ru/video/time1.html


30 златни години

Най-висока акредитационна оценка сред 

частните университети в България 
 9,21 (по десетобалната система)

Първият университет в България, удостоен с 

престижните знаци на Изпълнителната 

агенция по образование и култура при 

Европейската комисия

ECTS Label,  DS Label и  HR Logo.

ВСУ „Черноризец Храбър“ е сред първите пет 

най-предпочитани от студентите висши 

училища в страната през 2020 г.

9.21

VarnaFreeUniversity 052 355 106 priem@vfu.bg www.vfu.bg



Студентите са най-важни!

20
бакалавърски

програми

49
магистърски

програми

29
докторски

програми

4 000
студенти

VarnaFreeUniversity 052 355 106 priem@vfu.bg www.vfu.bg









Бъди част от нашето академично семейство!

VarnaFreeUniversity 052 355 106 priem@vfu.bg www.vfu.bg



Нови, по-добри възможности за нашите студенти

Изключително добри ценови условия за обучение в 

специалностите:

 „Международни икономически отношения“, 

 „Финанси и счетоводство“ 
Важи само за възпитаниците на икономически гимназии или 

гимназии с разширено изучаване на икономически дисциплини. 

Виж повече на https://bit.ly/3tmJu07

Възможност за изучаване на две специалности по един 

учебен план, без увеличение на таксите и срока за обучение. 

Важи за специалностите в професионалните направления:
 „Администрация и управление“, 

 „Икономика“, 

 „Информатика и компютърни науки“,

 „Психология“

VarnaFreeUniversity 052 355 106 priem@vfu.bg www.vfu.bg

https://bit.ly/3tmJu07


24/7

VarnaFreeUniversity 052 355 106 priem@vfu.bg www.vfu.bg



Икономически университет - Варна



https://www.youtube.com/watch?v=X8l7KD7I9Ho&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=X8l7KD7I9Ho&t=1s




https://drive.google.com/file/d/19Ez1sFKFVJwzB_zTMNuZhccCjIcJYqLk/view
https://drive.google.com/file/d/19Ez1sFKFVJwzB_zTMNuZhccCjIcJYqLk/view


https://ue-varna.bg/~uevarna/uploads/filemanager/303/admission/master/admission-masters-programmes-2020.pdf
https://ue-varna.bg/~uevarna/uploads/filemanager/303/admission/master/admission-masters-programmes-2020.pdf








https://www.youtube.com/playlist?list=PLkg6LzZ8TJfYbA2nf54FQu45hpbzrsr2U
https://www.youtube.com/playlist?list=PLkg6LzZ8TJfYbA2nf54FQu45hpbzrsr2U




един от най-динамично
развиващите се и модерни
университети в България



Медицински университет Варна е

основан 1961г. и до днес над 50 000 

възпитаници на университета

живеят и работят в над 50 държави

по света



В МУ-ВАРНА СЕ ОБУЧАВАТ НАД 6000 СТУДЕНТИ

4200 БЪЛГАРСКИ СТУДЕНТИ

1800 ЧУЖДЕСТРАННИ СТУДЕНТИ



МУЛТИНАЦИОНАЛНА ОБЩНОСТ

ЧУЖДЕСТРАННИ СТУДЕНТИ 

НАД 50 ДЪРЖАВИ





ПЛАТФОРМА ЗА ЕЛЕКТРОННО 

ОБУЧЕНИЕ С ОТВОРЕН КОД

ДОПЪЛВАЩО ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ 

ПО ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ

ЕЛЕКТРОННА ВИРТУАЛНА МИКРОСКОПИЯ

ДИГИТАЛНИ МИКРОСКОПСКИ КАМЕРИ

3D СОФТУЕР ПО АНАТОМИЯ

3D ТЕХНОЛОГИИ 

В АНАТОМИЯТА И ДЕНТАЛНАТА МЕДИЦИНА

ИЗРАБОТВАНЕ НА МОДЕЛИ С 

3D ПРИНТЕР И 3D СКЕНЕР

СИМУЛАЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ХИРУРГИЯ

СИМУЛАЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

ЛАПАРОСКОПСКИ СИМУЛАТОР С ВИРТУАЛНА 

РЕАЛНОСТ  



МЕДИЦИНА

ВОЕНЕН ЛЕКАР

ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

ФАРМАЦИЯ



и още...

БАКАЛАВЪРСКИ ПРОГРАМИ

Медицинска сестра

Акушерка

Кинезитерапия

Здравен мениджмънт

Управление на здравните грижи – бакалавър

Логопедия

Биомедицинска техника и технологии

ПРОГРАМИ В ОКС ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР

Медицински лаборант

Рентгенов лаборант

Помощник-фармацевт

Инспектор по обществено здраве

Рехабилитатор

Медицински козметик

Медицински оптик

Зъботехник

За допълнителна информация :  раздел ПРИЕМ

https://www.mu-varna.bg/BG/Admission/Pages/default.aspx


МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ

Здравен мениджмънт

Управление на здравните грижи

Здравен мениджмънт и медико-социални грижи

Рехабилитация, морелечение, уелнес и спа

Опазване и контрол на общественото здраве

Фармацевтичен мениджмънт и грижи

Оптометрист

Информационни технологии в здравеопазването и здравните грижи

Клинична логопедия – магистър 

За допълнителна информация :  раздел ПРИЕМ

https://www.mu-varna.bg/BG/Admission/Pages/default.aspx


КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ

https://www.mu-varna.bg/BG/Admission/Pages/default.aspx

КОНТАКТИ:

Email: ksk@mu-varna.bg

Телефон: +359 52 677 015;   +359 52 677 060; +359 52 677 059 

Факс: +359 52 677 086

Адрес: 
Медицински Университет Варна

ул. Марин Дринов, № 55 

9002 Варна

mailto:ksk@mu-varna.bg


Един важен ключ към успеха е самочувствието. 

Важна предпоставка за самочувствието

е подготовката.

Артър Аш



Какво е важно да знаеш за избора на университет и специалност:

1. Много по-важно е да знаеш коя е посоката, 

в която искаш да започнеш да се развиваш сега. 

Дори и да няма университет или специалност, 

които да съответстват на нея, 

твоята увереност и желание да се впуснеш 

в приключението да пробваш, са по-важни.

2. Кариерата, която ще избереш сега

не е задължително за цял живот и това е ОК. 

Но ако сега избереш кариера,  

която съответства на твоя профил, 

тя ще е трамплин за успех.

3. Няма „правилен“ и „неправилен“ 

университет и специалност. 

Има такива, които са подходящи за теб.



Объркващо, а?

Тогава как да избереш университет и специалност?!

1. Да съответства максимално на профила ти.

2. Да ти дава знания и умения, 

които развиват талантите 

и съответстват на ценностите ти.

Най-важното нещо – университет не е достатъчен! 

Критично важно е да намериш дейности,  

които развиват други твои умения или характер ти.

Не спирай да бъдеш активен/а

в стажове и проекти!



ЦПЛР – ЦЕНТЪР ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ - ВАРНА

гр. Варна, бул. „Цар Освободител“ № 27,  Младежки дом, ет. 1;

гр. Варна, III ОУ „Ангел Кънчев“, стая 415

тел.: 052/988 933; www.cko-varna.bg

e-mail: cko_varna@abv.bg;  

Можете да ни намерите и във фейсбук:        

https://www.facebook.com/CKOVarna


