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Ако мислиш за година напред – посей семе,
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10 ПРИЧИНИ ДА СЛЕДВАМЕ ВЪВ ВУАРР
1. Само във ВУАРР са възможни едновременно: грижа за семейството,
работа, обучение
2. Богат избор от магистърски, бакалавърски и докторски програми
3. Допълнителна професионална квалификация
4. Практики, стажове и специализации в страната и чужбина
5. Участие в национални и международни проекти
6. Кариерно ориентиране и успешна реализация
7. Постоянна и ефективна връзка с потребителите на кадри
8. Консултантска дейност и научно обслужване за подпомагане на
собствен бизнес
9. Отлична оценка на институционална акредитация и международен
сертификат за системата за управление на качеството
10. Международно признаване на получаваните знания, придобитите
умения и издаваните академични документи

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ И
РОДИТЕЛИ,

бият се тегли по време на Студентския
празник – 8-ми декември.

Решението за следване в университет се базира на три фактора: желание;
бъдеще; възможност. Бакалавърските,
магистърските и докторските степени,
които се предлагат във ВУАРР доказано
осигуряват реализация. ВУАРР се развива
вече 26 години и няма регистрирани безработни възпитаници.

И тази година кандидатстудентската
кампания на висшето училище ще премине
под мотото „Обичай, работи, учи!“, защото само във ВУАРР са възможни едновременно грижа за семейството, работа и
обучение.

Няма съмнение, че всички университети изтъкват своите хубави страни –
правят си реклама. Но често рекламите
са подвеждащи. Ето защо най-добре е да
се питат студентите, които вече учат
в един университет. Само така можем
да разберем истината.

Затова прилагаме световните иновации в електронните и дистанционните
форми на обучение и осигуряваме подкрепа и достъп до висше образование и научни изследвания за тези, които желаят да
бъдат „играчите на терена“, а не „запалянковците на трибуната“, за тези, които
искат да сбъднат мечти...

Пожелавам успех на трудолюбивите,
Оформя се традицията всички първо- упоритите, предприемчивите!
курсници да участват в разпределянето
Ректор:
на награди чрез жребий между които екскурзии в Париж и Рим, стипендии, лап/Акад. проф. Д. Димитров/
топи, таблети, почивки в курорти… Жре-
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МИСИЯ

АКРЕДИТАЦИЯ
През 2017 г. след процедура от НАОА Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив получи институционална акредитация за период от 6 г. с обща оценка 9,03.

− Да осигурява достъп до висше образование в
регионите, чиито географски и социален статус ограничават възможностите на кандидатите.
− Да подготвя висококвалифицирани специалисти с управленски умения, които са запознати с
икономическите, историческите и културните
традиции на регионите и са способни да реагират своевременно и ефективно на предизвикателствата на реалния сектор и да допринасят
за подготовка и реализация на значими проекти
за развитието на България и Европа.
− Да осигурява качествен академичен продукт
в степенното висше образование „професионален бакалавър”, „бакалавър”, „магистър” и „доктор“, продължаващото обучение през целия живот на български и чуждестранни граждани в областта на развитието на регионите, туризма,
икономиката, управлението и администрацията,
агробизнеса.
− В съвременната икономика на знанието да
се развива като образователно, научноизследователско и експертно средище за икономически
и управленски науки, основаващо се на взаимовръзката между образование, наука, академично
сътрудничество и предприемчивост, съобразно
индивидуалните желания на своите студенти и
условията за пълноценна професионална реализация в пазарна среда, като възпитава у тях
европейските ценности.
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През 2016 г. с решение на НАОА Висше училище по агробизнес и развитие на регионите получава програмна акредитация за две докторски програми:
- през април 2016 г. – докторска програма
„Растениевъдство“ в Професионално направление 6.1 Растениевъдство, с оценка 8.88, за
срок от пет години
- през август 2016 г. – докторска програма
„Финанси и банково дело“ в Професионално
направление 3.8 Икономика, с оценка 8.75, за
срок от пет години

БАКАЛАВЪРСКИ ПРОГРАМИ

Професионално направление: АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

 СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ
 УПРАВЛЕНИЕ НА АГРОБИЗНЕСА
 УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
 УПРАВЛЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ

Професионално направление: ИКОНОМИКА

 ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА
 АГРАРНА ИКОНОМИКА
 ФИНАНСИ
 СЧЕТОВОДСТВО
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БАКАЛАВЪРСКИ ПРОГРАМИ
Продължителност на обучението:
8 семестъра
Придобиване на минимум 240 ECTS кредита
(60 ECTS кредита за година, 30 ECTS кредита
на семестър)
Условия за кандидатстване
Във Висше училище по агробизнес и развитие
на регионите могат да кандидатстват български и чуждестранни граждани без възрастови
ограничения.
Може да се кандидатства в различни специалности и форми на обучение. В заявлението те
се подреждат по реда на предпочитание.
Изисквания за предходно образование: завършено средно образование
Балообразуване и участие в класирането
Балът за класиране се образува по шестобалната система като средноаритметична
оценка от следните три:
- оценка от конкурсен изпит, положен във
ВУАРР, от държавен зрелостен изпит или оценка от конкурсен изпит от друго висше училище,
положен в годината на кандидатстване;

- оценката по български език от дипломата за средно образование;
- оценка по избор от дипломата за средно
образование (математика, география и икономика, история и цивилизация, биология и здравно образование, химия и опазване на околната
среда, икономика, информатика или чужд език).
Провеждане на конкурсния изпит
Конкурсният изпит започва в 9:00 часа на
обявените дати и е с продължителност 2 часа.
Кандидат-студентите задължително трябва да носят документ за самоличност и талона
с входящия номер, получен при подаване на документите за кандидатстване.
Залите за провеждането се обявяват в деня
преди изпита.
Кандидат-студентите, издържали успешно държавните зрелостни изпити, участват
в класирането с оценка от ДЗИ и се явяват на
конкурсен изпит само по собствено желание.
Признават се и оценки от положени конкурсни изпити в други висши училища.

Професионално направление: АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
Специалност

Конкурсен изпит

Стопанско управление

Тест по агробизнес култура

Управление на агробизнеса

Тест по агробизнес култура

Управление на човешките ресурси

Тест по агробизнес култура

Управление на информационните системи

Тест по информатика

Професионално направление: ИКОНОМИКА
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Специалност

Конкурсен изпит

Икономика на туризма

Тест по агробизнес култура

Аграрна икономика

Тест по агробизнес култура

Финанси

Тест по агробизнес култура

Счетоводство

Тест по агробизнес култура

Документи за кандидатстване:
- заявление до ректора на ВУАРР по образец;
- диплома/и за завършено средно образование – оригинал и копие;
- документ за самоличност – оригинал и
копие;
При подаване на документите оригиналът се
сравнява с ксерокопието и се връща на кандидата.
- документ за платена такса за участие в
кандидатстудентски конкурс.
Документите се подават лично или от упълномощено от кандидат-студента лице в определените срокове на посочените адреси.
Документи при записване на новоприетите студенти
- диплома/и за завършено средно образование – оригинал
- документ за самоличност
- документ за платена семестриална
такса за първи семестър
- пакет документи за записване по образец: именник, договор за обучение – 2 бр., студентска книжка, лична карта, уверение и декларация за здравно осигуряване (за студенти в
редовна форма на обучение)
- четири снимки – формат 3,5/4,5 см
- удостоверение от Районен психиатричен диспансер
- сертификати за чужд език, компютърни
умения или придобита квалификация(при наличие на такива)
Таксата се заплаща по банков път.

Завършване на обучението: защита на дипломна работа или държавен изпит
До държавен изпит или защита на дипломна
работа се допускат студенти, изпълнили всичките си задължения по учебен план.
За явяване на защита на дипломна работа
студентът трябва да е с минимален успех от
семестриалните изпити „Мн. добър (5.00)“.
Завършилите студенти придобиват образователно-квалификационна степен „бакалавър” съгласно чл. 42, ал. 1, т. 1, буква „б” от
Закона за висшето образование – „бакалавър”,
която отговаря на:
- Първи цикъл в Квалификационната рамка
на Европейското пространство за висше образование (КРЕПВО)
- Ниво 6Б според Националната квалификационна рамка (НКР)
- Ниво 6 според Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот (ЕКР)
Завършилите студенти получават диплома
за висше образование с холограмен стикер
от Министерство на образованието и науката
на Република България, която се вписва в неговите регистри.
Към дипломата автоматично и безплатно за
всички студенти се издава Европейско дипломно приложение на английски език (European
Diploma Supplement). То допълва информацията
от дипломата за висше образование, с което я
прави разбираема за работодатели и институции извън страната и улеснява взаимното признаване на степени.
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Прием в бакалавърски програми за учебната 2018/2019 г.
Професионално направление: АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
Форма на обучение

редовна

задочна

дистанционна

Специалност
Стопанско управление

х

х

х

Управление на агробизнеса

х

х

Управление на човешките ресурси

х

х

Управление на информационните системи

х

х

редовна

задочна

дистанционна

Специалност
Икономика на туризма

х

х

х

Аграрна икономика

х

х

х

Финанси

х

х

х

Счетоводство

х

х

Професионално направление: ИКОНОМИКА
Форма на обучение

Предварителни конкурсни изпити за ОКС „Бакалавър“
Срок за подаване на
документи

Конкурсен изпит

22.02.2018 г.
29.03.2018 г.
26.04.2018 г.
31.05.2018 г.

23.02.2018 г.
30.03.2018 г.
27.04.2018 г.
01.06.2018 г.

Обявяване на
резултати и
класиране
26.02.2018 г.
02.04.2018 г.
08.05.2018 г.
04.06.2018 г.

Срок за записване
до 02.03.2018 г.
до 05.04.2018 г.
до 11.05.2018 г.
до 08.06.2018 г.

Редовна КСК за ОКС „Бакалавър“

Кръг

Срок за подаване
на документи

Конкурсен изпит

I
II
III
IV*

28.06.2018 г.
26.07.2018 г.
30.08.2018 г.
27.09.2018 г.

29.06.2018 г.
27.07.2018 г.
31.08.2018 г.
28.09.2018 г.

Обявяване на
резултати и
класиране
02.07.2018 г.
30.07.2018 г.
03.09.2018 г.
01.10.2018 г.

Срок за записване
до 06.07.2018 г.
до 03.08.2018 г.
до 05.09.2018 г.
до 12.10.2018 г.

*Забележка: Четвърти кръг се обявява при наличие на свободни места
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Стопанско управление

Управление на агробизнеса

Специалността съчетава мотивация, знания и умения в петте главни функции на всяка
система за управление - маркетинг, иновации,
финанси, производство и персонал, осигурявани
с изучаване на общообразователни, управленски, икономически и правни дисциплини.
Студентите се реализират като мениджъри,
консултанти или експерти в държавни или частни предприятия, организации от всички отрасли
на индустрията, предимно на ръководни длъжности, развиват собствен бизнес и др.
Завършилите специалността придобиват образователно-квалификационна степен “Бакалавър” и професиoнална квалификация “Мениджър”.
Специалността предлага подготовка в областта на управлението на предприятията от
аграрния и хранителния сектор – производство,
финанси, иновации, персонал и др. Обучението
предлага фундамент, върху който студентите
успешно развиват собствен бизнес и изпълняват задълженията си с талант и креативност.
Завършилите се реализират в държавни или
частни предприятия, институти и организации
в областта на агробизнеса като мениджъри,
консултанти и експерти по управление на аграрния бизнес, експерти в правителствени, неправителствени, браншови и регионални организации и съюзи, специализирани структури за администриране и контрол на програми на ЕС и др.
Завършилите специалността придобиват образователно-квалификационна степен “Бакалавър” и професиoнална квалификация “Мениджър”.
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Управление на човешките ресурси
Специалността подготвя професионалисти
със задълбочени теоретични знания и практически умения за развитие и рационално оползотворяване на човешкия капитал, като предлага компилация от знания и умения в областта
на икономиката и бизнеса, социалните науки и
психологията.
Студентите се реализират като мениджъри
по управление на човешките ресурси, ръководители и специалисти в HR отдели, консултанти,
преподаватели и учени, както в публичния сектор, така и в частния бизнес.
Завършилите специалността придобиват образователно-квалификационна степен “Бакалавър” и професиoнална квалификация “Мениджър”.
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Управление на
информационните системи

Специалността предлага придобиване на
знания и умения в областта на проектирането и използването на съвременните бизнес и
информационни системи и технологии; техническото и програмното осигуряване на бизнес
процеси, анализ на нуждите от използване и обработка на информационни ресурси, статистически анализ; създаването и поддържането на
бази данни; осигуряване на комплексна защитеност на информационните ресурси; приложение
на информационните технологии в управлението на бизнеса и администрацията и др.
Студентите се реализират във всички организации, в които се прилагат информационните
технологии: държавна и местна администрация, организации за разработка и внедряване на
софтуер, банкова сфера, митнически и данъчни институции, производствени и търговски
предприятия и др.
Завършилите специалността придобиват образователно-квалификационна степен “Бакалавър” и професиoнална квалификация “Мениджър”.

Икономика на туризма

Аграрна икономика

Специалността предлага знания и умения за
работа в туристически обекти, туроператорски организации, хотели, балнеоложки комплекси,
за собствен бизнес и др. Има възможност за
учебни практики и стажове в престижни курорти в страната и в чужбина.
Студентите се реализират във всички сфери на туризма като икономисти, мениджъри,
консултанти и др., заемат позиции в организации за управление на туризма на национално,
регионално и местно ниво, в неправителствени
организации, развиват собствен туристически
бизнес в областта на хотелиерството и ресторантьорството, туроператорската, агентска и транспортна дейност, туристическата
анимация и екскурзоводската дейност.
Завършилите специалността придобиват образователно-квалификационна степен “Бакалавър” и професиoнална квалификация “Икономист”.

Обучението обхваща дейности и функции,
свързани със стопанската дейност на предприятията и институциите в аграрната сфера. Студентите придобиват знания и умения за
маркетинговата, производствената, иновационната, инвестиционната, финансовата и посредническата дейност в организациите в сектор
„Земеделие“ и свързаните с него институции,
финансово-икономическите и пазарните процеси и отношения, технологията, организацията,
управлението и механизмите на функциониране
на аграрните предприятия, на държавното и пазарно регулиране в аграрния сектор. Запознават
се с формите на конкуренция, факторите на производството, методите за проучване на пазарите за селскостопанска продукция, спецификата
на данъчната, финансовата и инвестиционната
политика в аграрния бизнес.
Студентите имат необходимите знания и
умения и успешно се реализират като мениджъри във всички сфери на агробизнеса; като
консултанти в областта на земеделието и храните; специалисти в земеделски и други служби;
инспектори, застрахователи; експерти по подготовка и управление на национални и международни проекти; ръководители на кооперации;
счетоводители; предприемачи.
Завършилите специалността придобиват образователно-квалификационна степен “Бакалавър” и професиoнална квалификация “Икономист”.
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Финанси
Обучението по специалността формира знания по въпросите на публичните и корпоративните финанси, данъците и данъчната система,
бюджета и бюджетната политика, организацията и управлението на банките и банковата система, валутните пазари, инвестициите,
сделките с ценни книжа и др.
Студентите се реализират успешно във финансово-кредитни институти, финансово-брокерски къщи, малки и средни предприятия, организации от различни отрасли и сфери на икономиката, финансови отдели на институционални
инвеститори (застрахователни компании, пенсионни и здравноосигурителни фондове), митници, данъчни подразделения, контролни органи,
областни и общински администрации и др.
Завършилите специалността придобиват
образователно-квалификационна степен “Бакалавър” и професиoнална квалификация “Икономист”.
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Счетоводство

Студентите придобиват теоретични знания за същността на счетоводството и счетоводната информация, за връзката им с основните функции на управлението на предприятието, за методите и техниките на създаване
и използване на счетоводната информация, за
нормативната уредба на счетоводството в
България, както и за неговата организация в
отчетно обособените структури.
Обучението има за цел да формира практически умения за текущото счетоводно отчитане на стопанските операции и процеси в предприятията; изготвянето на годишния финансов
отчет, основан на правилното тълкуване и прилагане на постановките, заложени в МСФО, МСС
и СС; анализ на финансовото състояние и др.
Студентите имат широки възможности и
перспективи за професионална реализация в
търговски, производствени, бюджетни, банкови, застрахователни и пенсионносигурителни
предприятия, както и предприятия, осъществяващи счетоводна и одиторска дейност, органи
на вътрешния контрол, Сметна палата, данъчна, митническа администрация и др.
Завършилите специалността придобиват образователно-квалификационна степен “Бакалавър” и професиoнална квалификация “Икономист”.

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ
Професионално направление: АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

 СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ
 СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ
- СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА АГРОБИЗНЕСА“
- СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“

 УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ
 УПРАВЛЕНИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
- СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ „ЕКОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ
И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ“

 УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ
- СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ „РЕГИОНАЛНО ПЛАНИРАНЕ И РАЗВИТИЕ“








АРТМЕНИДЖМЪНТ
АДМИНИСТРАТИВНО-ИНФОРМАЦИОНЕН МЕНИДЖМЪНТ
УПРАВЛЕНИЕ НА КОМУНИКАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ
ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ
МЕНИДЖМЪНТ НА ХРАНИТЕ И ХРАНЕНЕТО
МЕНИДЖМЪНТ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

Професионално направление: ИКОНОМИКА

 ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА АГРОБИЗНЕСА
- СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ „ЕКОЛОГИЧНА СИГУРНОСТ“
- СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ „АГРОЛЕСОВЪДСТВО“

 ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА РЕГИОНИТЕ
- СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ „МАРКЕТИНГ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР“
- СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ „ТУРИЗЪМ“

 ФИНАНСИ И БАНКОВО ДЕЛО
 СЧЕТОВОДСТВО И ОДИТ
 МЕЖДУНАРОДЕН БИЗНЕС
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Продължителност на обучението: от 2 до
5 семестъра според завършеното предходно
висше образование и специалността в магистърската програма, за която се кандидатства.
Магистърските програми за неспециалисти
и за завръшили ОКС „Професионален бакалавър“
включват и едногодишен подготвителен модул.
Изисквания за предходно образование: завършено висше образование
Прием: по документи
Кандидатстването в магистърски програми
става по документи – с диплома от предходно
висше образование.
Кандидатите трябва да имат минимален успех „Добър (3.50)“, за да участват в класирането.
За магистърските програми по международен
бизнес и управление на агробизнеса приемът на
студенти се осъществява и с приемен изпит по
английски език или с представен сертификат за
владеене на английски език – ниво Advanced.
Класирането се извършва по състезателен
бал, който се формира като сумата от средния успех от следването и средния успех от
държавните изпити (или защита на дипломна
работа) от дипломата за висше образование, с
която се кандидатства, се раздели на две.
Кандидатите с предходна образователноквалификационна степен „професионален бакалавър“ могат да кандидатстват в магистърска програма само от същото професионално
направление.
За обучение се приемат само завършили в
акредитирани висши училища.
Информация за сроковете за кандидатстване и записване може да откриете на сайта на
ВУАРР.
Документи за кандидатстване:
- заявление до ректора на ВУАРР по образец;
- документ за самоличност – оригинал и копие;
- оригинал и копие на диплома за завършено
средно образование;
- оригинал и копие на диплома/и за завършено висше образование (в образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър”,
„бакалавър” или „магистър”);
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При подаване на документите оригиналът се
сравнява с ксерокопието и се връща на кандидата.
- в случай, че предстои издаване на диплома
за висше образование: уверение или академична
справка в оригинал с отразени среден успех от
следването и успех от държавни изпити / защита на дипломна работа;
- документ за платена такса за участие в
кандидат-студентски конкурс.
Документи за записване:
- комплект документи за записване;
- документ за самоличност;
- четири снимки формат 3,5/4,5 см;
- документ за платена семестриална такса.
Таксата се заплаща по банков път.
Завършване на обучението: защита на
дипломна работа или държавен изпит
До държавен изпит или защита на дипломна работа се допускат студенти, изпълнили
всичките си задължения по учебен план.
За явяване на защита на дипломна работа
студентът трябва да е с минимален успех от
семестриалните изпити „Мн. добър (5.00)“.
Завършилите студенти придобиват образователно-квалификационна степен „магистър” съгласно чл. 42, ал. 1, т. 2 от Закона за
висшето образование, която отговаря на:
- Втори цикъл в Квалификационната рамка
на Европейското пространство за висше образование (КРЕПВО)
- Ниво 7 според Националната квалификационна рамка (НКР)
- Ниво 7 според Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот (ЕКР)
Завършилите студенти получават диплома
за висше образование с холограмен стикер
от Министерство на образованието и науката
на Република България, която се вписва в неговите регистри.
Към дипломата автоматично и безплатно за
всички студенти се издава Европейско дипломно приложение на английски език (European
Diploma Supplement). То допълва информацията
от дипломата за висше образование, с което я
прави разбираема за работодатели и институции извън страната и улеснява взаимното признаване на степени.

Прием в магистърски програми за учебната 2018/2019 г.
Професионално направление: АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
Форма на обучение

редовна

задочна

дистанционна

2 семестъра
4 семестъра

2 семестъра
4 семестъра

2 семестъра
4 семестъра

Стопанско управление със специализация
„Управление на агробизнеса“ – на български език2

3 семестъра
5 семестъра

3 семестъра
5 семестъра

3 семестъра
5 семестъра

Стопанско управление със специализация
„Управление на агробизнеса“ – на английски език2
Международна магистърска програма
Agribusiness Management MBA (AGRIMBA)

3 семестъра
5 семестъра

3 семестъра
5 семестъра

3 семестъра
5 семестъра

Специалност
Стопанско управление1

Стопанско управление със специализация
„Национална сигурност“2

3 семестъра
5 семестъра

Управление на проекти1

2 семестъра
4 семестъра

Управление на селските райони1
- Свободно избираема профилираща
специализация „Екологично земеделие и
устойчиво развитие“

2 семестъра
4 семестъра

Управление на общините със специализация
„Регионално планиране и развитие“2

3 семестъра
3 семестъра

3

Управление на комуникационните системи3

3 семестъра

Здравен мениджмънт3

3 семестъра

Мениджмънт на храните и храненето

3

Мениджмънт на човешките ресурси1

Продължителност на обучението:
2 семестъра за завършилите ОКС „Бакалавър“/
ОКС „Магистър“ от професионални направления
3.7. Администрация и управление и 3.8.Икономика
4 семестъра за завършилите ОКС „Професионален бакалавър” от професионално направление
3.7 Администрация и управление
4 семестъра за завършилите ОКС „Бакалавър“/
ОКС „Магистър“ от други професионални направления
1

Продължителност на обучението:
3 семестъра за завършилите ОКС „Бакалавър“/
ОКС „Магистър“ от професионални направления
2

2 семестъра
4 семестъра
3 семестъра
5 семестъра

Артмениджмънт3
Административно-информационен мениджмънт

2 семестъра
4 семестъра

3 семестъра
2 семестъра
4 семестъра

2 семестъра
4 семестъра

2 семестъра
4 семестъра

3.7. Администрация и управление и 3.8.Икономика
5 семестъра за завършилите ОКС „Професионален бакалавър” от професионално направление
3.7 Администрация и управление
5 семестъра за завършилите ОКС „Бакалавър“/
ОКС „Магистър“ от други професионални направления
Приемът на студенти в международната магистърска програма AGRIMBA се осъществява с приемен изпит по английски език или със
сертификат за владеене на английски език –
ниво Advanced.
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Професионално направление: ИКОНОМИКА
Форма на обучение

редовна

Специалност
Икономика и управление на агробизнеса4
- Свободно избираема профилираща
специализация „Екологична сигурност“
- Свободно избираема профилираща
специализация „Агролесовъдство“

Международен бизнес5

Продължителност на обучението:
3 семестъра за завършилите ОКС „Бакалавър”
или „Магистър”/от всички професионални направления/
За специалността „Здравен мениджмънт“ обучението е в рамките на една учебна година в 3
модула.

Продължителност на обучението:
2 семестъра за завършилите ОКС „Бакалавър“/
ОКС „Магистър“ от професионални направления
3.7. Администрация и управление и 3.8.Икономика
4 семестъра за завършилите ОКС „Професионален бакалавър” от професионално направление
3.8. Икономика
4 семестъра за завършилите ОКС „Бакалавър“/
ОКС „Магистър“ от други професионални направления
4

Продължителност на обучението:
2 семестъра за завършилите специалност:
„Международни отношения“, „Международни
икономически отношения“, „Международен бизнес“
5
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дистанционна

2 семестъра
4 семестъра

Икономика и управление на регионите със
специализация „Маркетинг в публичния сектор“6
Икономика и управление на регионите със
специализация „Туризъм“6
2 семестъра
Финанси и банково дело4
4 семестъра
4
Счетоводство и одит

3

задочна

3 семестъра
5 семестъра
3 семестъра
5 семестъра
2 семестъра
4 семестъра
2 семестъра
4 семестъра
2 семестъра
3 семестъра
4 семестъра

2 семестъра
4 семестъра

3 семестъра за завършилите ОКС „Бакалавър“/
ОКС „Магистър“ от професионални направления
3.7. Администрация и управление и 3.8.Икономика
4 семестъра за завършилите ОКС „Професионален бакалавър” от професионално направление
3.8. Икономика
4 семестъра за завършилите ОКС „Бакалавър“/
ОКС „Магистър“ от други професионални направления
Приемът на студенти се осъществява с приемен изпит по английски език или със сертификат
за владеене на английски език – ниво Advanced.

Продължителност на обучението:
3 семестъра за завършилите ОКС „Бакалавър“/
ОКС „Магистър“ от професионални направления
3.7. Администрация и управление и 3.8.Икономика
5 семестъра за завършилите ОКС „Професионален бакалавър” от професионално направление
3.8 Икономика
5 семестъра за завършилите ОКС „Бакалавър“/
ОКС „Магистър“ от други професионални направления
6

ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ В ОКС „МАГИСТЪР” – ЗИМЕН СЕМЕСТЪР

Срок на обучение

Неспециалисти –
2 години

След „Професионален
бакалавър“ – 2 години

Специалисти – 1
година

Срок за подаване на
документи
*30.03.2018 г.
*30.04.2018 г.
*01.06.2018 г.
*29.06.2018 г.
*27.07.2018 г.
*31.08.2018 г.
*28.09.2018 г.
*30.03.2018 г.
*30.04.2018 г.
*01.06.2018 г.
*29.06.2018 г.
*27.07.2018 г.
*31.08.2018 г.
*28.09.2018 г.
*30.03.2018 г.
*30.04.2018 г.
*01.06.2018 г.
*29.06.2018 г.
*27.07.2018 г.
*31.08.2018 г.
*28.09.2018 г.

Обявяване на
класиране
02.04.2018 г.
08.05.2018 г.
04.06.2018 г.
02.07.2018 г.
30.07.2018 г.
03.09.2018 г.
01.10.2018 г.
02.04.2018 г.
08.05.2018 г.
04.06.2018 г.
02.07.2018 г.
30.07.2018 г.
03.09.2018 г.
01.10.2018 г.
02.04.2018 г.
08.05.2018 г.
04.06.2018 г.
02.07.2018 г.
30.07.2018 г.
03.09.2018 г.
01.10.2018 г.

Срок за записване
до 05.04.2018 г.
до 11.05.2018 г.
до 08.06.2018 г.
до 06.07.2018 г.
до 03.08.2018 г.
до 05.09.2018 г.
до 12.10.2018 г.
до 05.04.2018 г.
до 11.05.2018 г.
до 08.06.2018 г.
до 06.07.2018 г.
до 03.08.2018 г.
до 05.09.2018 г.
до 12.10.2018 г.
до 05.04.2018 г.
до 11.05.2018 г.
до 08.06.2018 г.
до 06.07.2018 г.
до 03.08.2018 г.
до 05.09.2018 г.
до 12.10.2018 г.

* На посочените дати ще се провежда и приемен изпит по английски език за специалностите
Международен бизнес и Стопанско управление със специализация „Управление на агробизнеса“

ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ В ОКС „МАГИСТЪР” – ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР

Срок на обучение
Неспециалисти –
2 години
След „Професионален
бакалавър“ – 2 години
Специалисти –
1 година
За специалност
“Здравен мениджмънт”

Срок за подаване на
документи
от 15.10.2018 г.
до *22.02.2019 г.
от 15.10.2018 г.
до *22.02.2019 г.
от 15.10.2018 г.
до *8.03.2019 г.
от 15.10.2018 г.
до 25.01.2019 г.

Обявяване на
класиране
25.02.2019 г.
25.02.2019 г.
11.03.2019 г.
28.01.2019 г.

Срок за записване
от 25.02.2019 г.
до 01.03.2019 г.
от 25.02.2019 г.
до 01.03.2019 г.
от 11.03.2019 г.
до 15.03.2019 г.
от 28.01.2019 г.
до 01.02.2019 г.

* На посочените дати ще се провежда и приемен изпит по английски език за специалностите
Международен бизнес и Стопанско управление със специализация „Управление на агробизнеса“
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Стопанско управление
Обучението включва придобиване на знания и умения в областта на организацията и
управлението на предприятията, лидерството,
общуването и делегирането на отговорности,
работа в екип, бизнес планиране, бизнес анализ, методите и стратегиите в управлението,
управлението на организационната промяна,
франчайзинга и аутсорсинга, административния мениджмънт, регионалните пазари и международни търговски операции, интеркултурната
комуникация, количествените методи за риск
мениджмънт, финансовия мениджмънт, банковия мениджмънт, управленското счетоводство,
електронните административни услуги, основите на ЕС и др.
Студентите се реализират успешно като
ръководители, експерти и консултанти в стопанската и нестопанската сфера, местни и
държавни управленски структури, както и научни работници и специалисти по управление и
организационно развитие във висши училища,
научноизследователски институти, развойни
звена и др.
Завършилите специалността придобиват
професиoнална квалификация “Магистър по стопанско управление”.

Стопанско управление със
специализация „Управление на
агробизнеса“
По време на специализацията студентите
получават целенасочена теоретична и практико-приложна подготовка в областта на организацията и управлението на аграрния сектор,
икономиката и управлението на фирмено, регионално и международно равнище, управлението
на човешки, материални, финансови и информационни ресурси в аграрния бизнес, в т.ч. методи и стратегии в управлението, количествени
методи за риск мениджмънт, фирмени стратегии, основите на ЕС, особеностите на интеркултурната комуникация, електронни и административни услуги и управленско счетоводство,
функционирането на регионалните пазари и
особеностите на международните търговски
операции, банковия мениджмънт и др.
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Студентите се реализират като ръководители, консултанти и експерти по аграрен бизнес в
държавни структури, стопански и неправителствени организации, стартират собствена дейност в областта на агробизнеса, извършват преподавателска, научна и консултантска дейност.
Завършилите специалността придобиват
професиoнална квалификация “Магистър по стопанско управление”.

Международна магистърска
програма Agribusiness
Management MBA (AGRIMBA)
Специализацията „Управление на агробизнеса“ е създадена с перспектива да се превърне в
международна магистърска програма AGRIMBA, в
която обучението се провежда на английски език
с участието на преподаватели от чужбина в съвременна платформа за електронно обучение.
В резултат на подготовката за включване
в международната мрежа AGRIMBA (International
Network for the MBA in Agribusiness) за първи път
през учебната 2018/2019 година се обявява прием за обучение на английски език.
Международната магистърската програма
има за цел да:
- стимулира контактите между висшите училища, които предлагат обучение по Agribusiness
Management;
- осигури международна оценка и акредитация на обучението;
- насърчи международното сътрудничество
в областта на обучението по агробизнес, търговия и маркетинг на земеделски и хранителни
продукти.
Завършилите специалността придобиват
професиoнална квалификация “Магистър по
стопанско управление” – Master in Business
Administration.

Стопанско управление със
специализация „Национална
сигурност“
Специализацията е насочена към придобиване
на знания и умения в областта на стопанското
управление, управлението на бизнес процесите
и човешките ресурси в икономиката, информационните, икономическите, социалните, научно-технологичните и др. аспекти на националната и международна сигурност, вземането на
управленски решения, стратегическо мислене
и мениджмънт на системите на националната
сигурност в динамичната и сложна вътрешна и
външна среда, институциите за управление на
системите за национална, европейска, регионална и международна сигурност, за теориите на
стратегическото ръководство, управление, командване и лидерство и др.
Студентите се реализират като ръководители и експерти в структурите на централната и местната власт, министерства, агенции,
обществени организации, служби в системата
за сигурност в България и други страни, консултанти и експерти в публичната администрация, в службите за обществен ред, организатори и координатори в различни правителствени,
неправителствени и научни организации, имащи
отношение към проблемите на националната,
европейската, регионалната и международната сигурност и др.
Завършилите специалността придобиват
професиoнална квалификация “Магистър по стопанско управление”.

Управление на проекти
Специалността предлага специализирана
подготовка за придобиване на знания и умения
за основните подходи, характеристики и етапи в разработването, организацията, оценката
и управлението на проекти, систематизиране,
анализ и използване на възможностите за реализирането на проекти, финансирани от националния бюджет, европейските фондове и други
източници, за извършване на пазарен анализ,
планиране и управление на фирмената практика, анализ и оценка на риска при проектното
финансиране, вземане на решения във връзка с
финансирането, подготовката и реализацията
на проекти, работа в екип, извършване на научноизследователска работа и др.
Студентите се реализират като ръководители, експерти и консултанти по подготовка и
управление на проекти в различни институции
и организации - органи на държавната власт
и местното самоуправление, банки, инвестиционни дружества и консултантски организации, организации в публичния и частния сектор,
неправителствени организации, висши училища,
научноизследователски институти и др.
Завършилите специалността придобиват
професиoнална квалификация “Магистър по управление на проекти”.
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Управление на селските
райони
Специалността прилага интердисциплинарни подходи в широк спектър от икономически,
социални, природни и политически направления
за придобиване на знания и умения за управление и развитие на политики за икономическо и
социално сближаване, анализ, разработване и
оценка на алтернативи и стратегии на развитие на селските райони, идентифициране на
комплексни регионални проблеми, разработване и реализация на управленски планове и проекти според европейските регламенти и стандарти за регионално развитие, провеждане на
регионалната политика на ЕС при отчитане на
специфичните особености и интереси на селските райони в България, изграждане на професионална кариера като активни лидери и др.
Студентите се реализират като мениджъри, експерти по съставяне, изпълнение,
мониторинг и контрол на проекти, финансирани от структурните фондове на Европейския
съюз; като специалисти в областта на развитието и управлението на селските райони в
областни и общински администрации, изследователски институти, предприятия, министерства, международни организации и др.
Специалността се предлага със свободно
избираема профилираща специализация „Екологично земеделие и устойчиво развитие“, за
която не се заплаща допълнително.
Завършилите специалността придобиват
професиoнална квалификация “Магистър по
управление на селските райони”.
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Управление на общините със
специализация „Регионално
планиране и развитие“
Специалността предлага придобиване на
знания и умения за приложение на методите на
регионалния анализ и изследвания, изготвяне на
стратегически регионални планове, вземане на
решения за развитие на регионалните системи
на различно ниво, програмиране и проектиране
на социално-икономическото им развитие, разработване на политики и стратегии за развитие
на национално, регионално и местно ниво, функциите и правомощията на общината, общинския
съвет, кмета, областния управител и взаимодействията между тях. Обучаемите се запознават със специфичните особености на местните
и регионални общности, ползването на природния потенциал на съответната територия за
постигане на по-ефективно развитие на регионалната икономика, технологията на съставянето и изпълнението на общинските бюджети,
процеса на осъществяване на бюджетните взаимоотношения и бюджетния контрол, управлението на териториалната инфраструктура, икономическото райониране и регионалното развитие.
Специализацията „Регионално планиране и
развитие” има висока степен на интердисциплинарност, изразяваща се в изучаване на икономически, управленски, правни и политически науки
в съответствие със съвременните тенденции
в развитието на образованието и социално-икономическата практика. Студентите се реализират като ръководители, експерти и консултанти
в административни организации и институции
на държавно и местно ниво, неправителствени
организации и агенции за регионално развитие,
научноизследователски организации и др.
Завършилите специалността придобиват професиoнална квалификация “Магистър по управление на общините”.

Артмениджмънт
Специалността предлага обучение за придобиване на знания и умения за управление на
организации и дейности в областта на изкуството и културата в регионите, галеристиката
и кураторството, развитие на българското
културно наследство, което се съхранява в селските райони и продължаването на добрите национални традиции в читалищната работа, организирането, провеждането и финансирането
на събития и проекти в областта на изкуството. Студентите изучават методите за разработване на културни политики и културни
стратегии на организациите, организиране и
провеждане на рекламни кампании в областта
на изкуството и културата, разработване на
концепции за управление на изкуството, ръководство на издателски дейности и др.
Учебният план включва изкуствознание,
фолклор, етнография, въведение в изкуствата,
художествена самодейност, основи на импресарската, меценатската, продуцентската и
издателската дейност, галеристиката и управление на медиите.
Студентите се реализират като артмениджъри във всички сфери на културата, изкуствата, медиите, шоубизнеса.
Завършилите специалността придобиват
професиoнална квалификация “Магистър по артмениджмънт”.

Административноинформационен
мениджмънт
Специалността е с подчертано приложна насоченост в областта на планиране, организиране, ръководене, контролиране и използване на
информацията като стратегически ресурс на
организационната единица, приложение на информационните и комуникационни технологии
и ресурси за решаване на проблеми, свързани с
информационното обезпечаване на процесите
в бизнеса, администрацията, науката и др. Тя
дава възможност за осъществяване на ефективна връзка между придобитите знания и умения в предходната завършена бакалавърска или
магистърска специалност със спецификата на
приложение на информационните технологии в
административна и бизнес среда.
Студентите получават специализирани
знания и умения в областта на мениджмънта,
съвременните информационни технологии, планиране, отчет и контрол в средата на информационните системи; формиране на организационни структури; използване и експлоатация
на информационните ресурси, изследователски
инструменти и съвременни средства за производство, съхранение, обработка и представяне
на информация за работа с бази данни и глобални компютърни мрежи, създаване и осъществяване на иновационни програми и проекти; защита на информационните ресурси и т.н.
Студентите се реализират като ръководители, експерти и консултанти в различни организации в публичния и частния сектор, нестопански организации, научни организации и др.
Завършилите специалността придобиват
професиoнална квалификация “Магистър по административно-информационен мениджмънт”.
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Управление на
комуникационните системи

Специалността предлага задълбочено изучаване на теорията и практиката на комуникациите вътре в организациите и между организациите, на електронните комуникационни
системи в контекста на глобалното използване в информационните технологии в управлението, администрацията, проектирането, изграждането, организацията и управлението на
комуникационните и информационни системи,
самостоятелно разрешаване на проблемни ситуации и използване на авангардни технологии
в управлението и др.
Студентите се реализират като ръководители, експерти и консултанти в различни организации в публичния и частния сектор, нестопански организации, научни организации и др.
Завършилите специалността придобиват
професиoнална квалификация “Магистър по управление на комуникационните системи”.
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Здравен мениджмънт
Специалността предлага придобиване на знания и умения за здравната политика, икономиката и финансирането на здравеопазването, правното регулиране, медико-статистически, маркетингови и управленски подходи в управлението
на здравни организации и проекти в областта
на здравеопазването, същността и съдържанието на организацията и управлението на системата на здравеопазването, прилагане на различни видове технологии на управлението.
В провеждането на обучението са включени
практикуващи мениджъри на различни видове лечебни заведения - болници, диагностично-консултативни центрове, медицински центрове, групови практики за специализирана или първична
медицинска помощ, здравни центрове и др.
Студентите се реализират успешно като
мениджъри в здравни заведения, експерти в
областта на социалната сфера и здравното
осигуряване в държавната и общинската администрация, здравноосигурителни дружества,
НЗОК, публични и частни лечебни заведения
(болници, ДКЦ и др.) и държавни (РЦЗ, НЗОК);
публични и частни здравноосигурителни компании; неправителствени организации, свързани
със здравеопазване и защита правата на пациентите и др.
Завършилите специалността придобиват
професиoнална квалификация “Магистър по здравен мениджмънт”.

Мениджмънт
на храните и храненето

Мениджмънт
на човешките ресурси

Специалността е с мултидисциплинарен характер и отразява връзката между управлението, контрола и качеството на храните, процеса на хранене
и здравето на човека. Изучават се управленски подходи при храненето, храните и нутриентният им
състав, контролът на качеството им, на хранителния прием, взаимодействията помежду им, както и
със социалните и биологичните фактори и околната среда, връзката между качеството на храните,
храненето, здравето и болестите. Придобиват се
умения за самостоятелна работа и изпълнение на
задачи по управлението и оценяването на храненето и контрола на храните, научнопрактическа и
консултативна дейност в областта на храненето
и диететиката, разработване на препоръки за хранене за превенция на болести, диетични режими и
компетенции за реализиране на хранителната политика, извършване на дейности в областта на хранителната политика и функции по консултативна
дейност в областта на храните, диетологията и
здравословното хранене и развитие.
Студентите се реализират на изпълнителски и ръководни длъжности (мениджър по контрол и качеството на храните; специалист по
безопасност на храните; специалист по хранене, диетолог; консултант/инструктор по хранене (диетично хранене); провеждане на обучение
на специалисти със средно и висше образование
и др.) в различни организации: агенцията по контрол на храните; производствени предприятия
за създаване на нови хранителни продукти за
целенасочено хранене; иновационни центрове и
лаборатории по храни и хранене, инспекторати;
диагностично-консултативни центрове; училища, детски градини, млечни кухни; спортни диспансери; центрове за коригиране на теглото,
санаториуми и клиники; научни институции; специализирани средни и висши училища и др.
Завършилите специалността придобиват
професиoнална квалификация “Магистър по мениджмънт на храните и храненето”.

Специалността предлага комплексна и задълбочена подготовка за управление на човешките
ресурси в условията на глобална, динамична и
силно конкурентна пазарна среда. Съдържанието на програмата е ориентирано към изграждане на компетенции във всички фундаментални
аспекти на управлението на човешките ресурси – механизми за проектиране на ефективни
системи за управление на човешките ресурси и
тяхното синхронизиране с бизнес стратегията
на организацията; юридическа рамка на трудовите отношения (вкл. антидискриминационно
законодателство); специфика на външния и
вътрешен пазар на труда; съвременни методи
за привличане и подбор; принципи за изграждане
на справедливи и мотивиращи системи за възнаграждение; използване на информационни системи; психологическата среда на управлението
на човешките ресурси и методи за нейното изследване; инструментариум на управленското
консултиране.
Студентите се реализират успешно като
мениджъри и сътрудници по управление на човешките ресурси; специалисти в консултантски фирми и агенции; мениджъри на всички нива
в организационната йерархия; ръководители на
екипи; преподаватели и обучаващи; изследователи и др.
Завършилите специалността придобиват
професиoнална квалификация “Магистър по мениджмънт на човешките ресурси”.
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Икономика
и управление
на агробизнеса

Икономика и управление на
регионите със специализация
„Маркетинг в публичния сектор“

Специалността предлага обучение за придобиване на знания и умения, професионални навици
и качества, необходими за развитие в областта
на агробизнеса и провеждане на ефективна агробизнес политика, адекватна на съвременните
условия в съответствие с условията на протичащата глобализация на бизнеса.
Студентите се реализират в държавни или
частни предприятия, институти и организации
в областта на агробизнеса на ръководни длъжности, изискващи висше образование и професионална подготовка в областта на мениджмънта и маркетинга, включително управление
на малки и средни предприятия и собствено
бизнес-предприемачество, консултантски услуги и др.
Специалността се предлага с две свободно избираеми профилиращи специализации, за
които не се заплаща допълнително:
- Екологична сигурност
- Агролесовъдство

Специалността е насочена към усвояване на
знания и умения в областта на икономиката и
управлението на регионите, анализ, планиране и
управление на регионалното развитие и маркетинговите дейности с цел най-пълното, своевременно и качествено обслужване на потребителите и
провеждане на ефективна маркетингова политика в публичния сектор, решаване на проблемите,
свързани с постигане на балансирано и устойчиво
развитие на регионите и дългосрочния регионален
социално-икономически растеж чрез прилагане на
маркетинговите постановки, адаптирани към публичния сектор. Основните направления са насочени към спецификата на регионалните институции
и администрация; мениджмънт на околната среда;
регионално развитие и макроикономическа политика; мениджмънт на териториалното развитие;
икономика на публичния сектор; управление на публичния сектор, публични услуги, видове маркетинг
съобразно публичните блага; социалния маркетинг
в публичния сектор и други.
Студентите се реализират като икономисти,
мениджъри, маркетингови специалисти в държавни ведомства, регионални и местни администрации, консултантски организации и други.
Завършилите специалността придобиват
професиoнална квалификация “Магистър по икономика и управление на регионите”.

Завършилите специалността придобиват
професиoнална квалификация “Магистър по икономика и управление на агробизнеса”.
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Икономика и управление
на регионите
със специализация „Туризъм“
Специалността предлага придобиване на знания и умения за работа в отделните сектори
на туристическата индустрия на регионите
в съответствие със съвременните изисквания
на българската и чуждестранна туристическа
практика, за ефективно използване и управление на икономическата дейност на предприятия в областта на туризма, на туристическите ресурси за развитие на туристическата
сфера и за регионално развитие, регионалната
икономика, управлението и политиката, регионалния анализ, стратегическо планиране на
социално-икономическо развитие на местно,
областно и централно ниво, решаване на проблемите на балансирано и устойчиво развитие
на регионите, дългосрочния регионален социално-икономически растеж, оперативно управление на регионални проекти, планове и стратегии за регионално развитие, анализ и оценка на
териториалните системи и др.
Студентите се реализират като икономисти, мениджъри, специалисти в държавни ведомства, в регионални и местни администрации, в консултантски фирми, мениджъри на
собствен туристически бизнес и др.
Завършилите специалността придобиват
професиoнална квалификация “Магистър по икономика и управление на регионите”.

Финанси и банково дело
Обучението в специалността предлага придобиване на актуални и търсени знания и умения в областта на публичните и корпоративните финанси, бюджетната, финансовата и
банковата система, финансовия и банковия мениджмънт, организация на банковата дейност,
провеждане на ефективна фискална и монетарна политика и др.
Студентите се реализират в банковата
система, публичната администрация, на капиталовите пазари и в застраховането, като
експерти в областта на финансирането, социалното осигуряване, финансовия контрол и инвестирането, в държавни и международни финансови институции и др.
Завършилите специалността придобиват
професиoнална квалификация “Магистър по финанси и банково дело”.
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Счетоводство и одит

Международен бизнес

Специалността предлага придобиване на знания и умения за извършване на финансово-счетоводен анализ, на международните счетоводни
стандарти, на одиторските стандарти; познаване на и извършва контрол за спазването на
финансовата дисциплина; познаване на структурата и организацията на предприятието,
правомощията на длъжностните лица, фирмената култура.
Студентите се реализират успешно в различни структури на финансово-счетоводното и
административно управление на производствени и търговски предприятия, финансови институции, органите на финансовата администрация и контрол, дружества, осъществяващи счетоводна и одиторска дейност и др.
Завършилите специалността придобиват
професиoнална квалификация “Магистър по счетоводство и одит”.

Специалността предлага специализирана
подготовка в областта на организацията и
управлението на външноикономическите отношения, международната търговия, международния бизнес и финанси, анализа на конюнктурата
на международните пазари и международния
маркетинг, организирането на международните стокови и фондови борси и др.
Студентите се реализират в организации,
които извършват външноикономическа дейност, банки, търговски представителства,
международни икономически организации, експерти във финансовата администрация, инветиционни дружества, организации с нестопанска цел и др.
Завършилите специалността придобиват
професиoнална квалификация “Магистър по международен бизнес”.
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ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ

Професионално направление: ИКОНОМИКА

 ФИНАНСИ И БАНКОВО ДЕЛО

Професионално направление: РАСТЕНИЕВЪДСТВО

 РАСТЕНИЕВЪДСТВО
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В образователна и научна степен „доктор”
могат да се обучават български и чуждестранни граждани.
Обучението в образователна и научна степен „доктор” се:
1. осъществява по акредитирани от НАОА
докторски програми;
2. организира за лица, завършили висше образование, с образователно-квалификационна степен „магистър”;
3. провежда в следните форми:
а) редовна - със срок на обучение до три години;
б) задочна - със срок на обучение до четири
години;
в) на самостоятелна подготовка - със срок
на обучение до три години;
Приемът на докторанти в редовна и задочна форма се осъществява чрез конкурс, който
се обявява в „Държавен вестник“ и на интернет
страницата на ВУАРР.
За обучение в образователна и научна степен „доктор“ могат да кандидатстват лица,
които притежават образователно-квалификационна степен „магистър“ със среден успех от
дипломата не по-нисък от „Добър“.
Кандидатите за участие в конкурса подават
в Сектор „Докторанти“ следните документи:
1. Заявление до ректора (по образец);
2. Автобиография;
3. Диплома за завършено висше образование магистърска степен (с приложението към нея),
или нотариално заверено копие от нея;
4. Решение на Академичния съвет на ВУАРР
или удостоверение от Министерството на образованието и науката за призната магистърска степен, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище;
5. Списък на публикации, патентни свидетелства и други документи (ако има такива), удостоверяващи научните интереси на кандидата
и постижения в съответната научна област;
6. Документ за платена такса за участие в
конкурса за докторанти.
Конкурсните изпити включват изпит по специалността и по чужд език, избран от кандидата (английски, френски, немски или руски).
Конкурсните изпити по обявените конкурси
се провеждат от изпитни комисии, назначени
със заповед на ректора.
Изпитът по специалността се състои от
две части - писмен и устен, с отделни оценки
за всяка част. Писменият изпит се провежда
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анонимно и продължава 4 астрономични часа.
До устен изпит се допускат кандидатите, получили оценка от писмения изпит не по-ниска
от „Много добър (4.50)“. За успешно положили
изпита се считат кандидатите, получили средна оценка от писмения и устния изпит не пониска от „Много добър (5.00)“.
Изпитът по чужд език се провежда до 15 дни
след датата на провеждане на изпита по специалността. До изпит по чужд език се допускат само кандидатите, положили успешно изпита по специалността. За успешно положили
изпита по чужд език се считат кандидатите
получили оценка не по-ниска от „Добър (4.00)“.
Кандидат-докторантите, положили успешно
конкурсните изпити, се класират по оценката
от изпита по специалността. При равни оценки
от изпита по специалността се взема предвид
оценката от изпита по чужд език. При равни
оценки от изпита по чужд език в класирането
се взема предвид средният успех от дипломата
за магистърска степен.
Кандидат-докторанти, положили успешно
конкурсните изпити, но некласирани в желаната докторантура могат да бъдат зачислени в
неусвоени места по плановия прием по предложение на основните звена.
Български и чуждестранни граждани могат
да кандидатстват за обучение в докторантура
на самостоятелна подготовка без полагане
на конкурсни изпити, при условие че представят и получат одобрение на проект на дисертационен труд.
Кандидатите за докторанти в самостоятелна форма на подготовка подават в Сектор
„Докторанти“ следните документи:
1. Заявление до ректора по образец;
2. Автобиография;
3. Копие от документа за висше образование магистърска степен;
4. Решение на Експертния съвет на ВУАРР
или удостоверение от МОН за призната магистърска степен, ако дипломата е издадена от
чуждестранно висше училище;
5. Проект на дисертация, представен в два
екземпляра на хартиен и един на електронен носител;
6. Списък на публикации, на патенти и други
документи (ако има такива), които представят
интересите на кандидата и постиженията му
в научната област, за която кандидатства.

В 14-дневен срок от депозирането на документите в Сектор „Докторанти“ ректорът
възлага със заповед обсъждането на проекта
на дисертационен труд в съответното първично звено.
Първичното звено, към което е насочен проектът за дисертация, провежда заседание за
обсъждането му в срок до два месеца от датата на издаване на заповедта. Обсъждането
се провежда в присъствието на кандидата. За
обсъждането се подготвят две писмени становища от определени от първичното звено
хабилитирани лица или лица с образователна и
научна степен „доктор”, заемащи академична
длъжност.
Катедрата преценява:
1. актуалността и значимостта на изследвания проблем;
2. качествата на разработката;
3. възможността за окончателното разработване на дисертационния труд;
4. възможността за компетентно научно
ръководство.
Положителното решение на звеното включва:
1. предложение за зачисляване в докторантура;
2. работна формулировка на темата на дисертационния труд и научната област;
3. предложение за научен консултант, ако
звеното прецени за целесъообразно;
4. предложение за втори научен консултант
от друго звено, друго висше училище в страната или чужбина, ако звеното прецени за целесъобразно;
5. предложение за консултант от практиката, ако звеното преценява за целесъобразно;
6. предложение за индивидуален учебен план.
При отрицателно становище първичното
звено може да вземе решение за:
1. повторно разглеждане на проекта за дисертация след отразяване на направените при
обсъждането бележки и препоръки;
2. окончателен отказ без възможност за друго обсъждане.
Ръководителят на звеното в 7-дневен срок
след обсъждането представя доклад до декана
на факултета, съответно до директора на департамента, в който се посочва решението.
Утвърждаването за зачисляване на докторанта се взема от факултетния съвет, съответно съвета на департамента, въз основа на
решението, гласувано от първичното звено.

Въз основа на решение на факултетния съвет, съответно на съвета на департамента,
ректорът издава заповед за зачисляване на докторанта.
При отказ на факултетния съвет, съответно на съвета на департамента, за зачисляване
в докторантура, той може да вземе решение за:
1. препоръчване на основното звено да гласува повторно след ново обсъждане проекта на
дисертация от първичното звено и след отразяване на направените при обсъждането бележки и препоръки от кандидат-докторанта;
2. окончателен отказ, без възможност за
друго обсъждане.
Лица, завършили чуждестранни висши училища, могат да кандидатстват за докторанти,
след като придобитото висше образование им
бъде признато по реда на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито
висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища, приета с
Постановление № 168 на Министерския съвет
от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 69 от 2000 г.; изм. и
доп., бр. 25 и 79 от 2009 г. и бр. 59 от 2010 г.).
Обучението на докторантите включва следните дейности:
1. научноизследователска дейност, свързана с
подготовката на дисертационния труд;
2. участие в работата на курсове и семинари
от докторско ниво;
3. преподавателска и/или експертна дейност;
4. участие с доклади в научни форуми – национални и/или международни;
5. полагане на изпити за докторантски минимум;
6. разработване и защита на докторската дисертация;
7. други, по преценка на обучаващото звено.
Обучението на докторантите се осъществява
по индивидуален учебен план.
Индивидуалният учебен план определя насочеността на докторантурата и се състои от
общ учебен план за целия период на обучение
и работен план по години. Индивидуалният учебен план съдържа:
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1. темата на дисертационния труд;
2. разпределението на всички дейности по години;
3. докторантските изпити и сроковете за полагането им;
4. посещението на определен цикъл лекции,
участието в курсове, семинари, конференции и
други публични научни прояви;
5. етапите и сроковете за подготовка и защита на дисертационния труд;
По време на своето обучение докторантите
имат възможност да участват в Програма Еразъм+ на база на притежаваната от ВУАРР разширена Еразъм Харта и сключени междуинституционални споразумения с европейски висши образователни институции и партньорски организации.
Обучението завършва със защита на дисертационен труд.
Докторантът придобива право на защита на
дисертационния труд след изпълнение на дей-
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ностите по обучението и успешно полагане на изпитите, определени в индивидуалния учебен план.
Образователна и научна степен „доктор”
се придобива от деня, в който дисертационният труд е защитен успешно.
Придобитата образователна и научна степен „доктор” се удостоверява с диплома, издавана от ВУАРР, по образец, утвърден от министъра на образованието и науката.

Финанси и банково дело

Растениевъдство

Докторската програма „Финанси и банково
дело“ предлага придобиване на тясно специализирани познания в областта на финансите и
банковото дело и работа по конкретни изследователски проблеми.
Докторантите развиват своите способности за разработка на нови и усъвършенстване на съществуващи теоретични модели; умение да откриват и точно да дефинират нерешени научни и практически проблеми или въпроси;
самостоятелно, систематично и критично да
провеждат научни и приложни изследвания; владеят методиката и инструментариума на научната работа и академичното преподаване; способности за работа в научноизследователски
екип, работа в мултикултурна научна среда и др.
Защитилите докторската програма „Финанси и банково дело“ намират успешна реализация
във висшите училища, а също и на ръководни
постове в централната и търговските банки,
малките и средните предприятия, финансовите отдели на големите фирми, инвестиционните посредници, финансово-брокерските къщи,
застрахователните компании, пенсионните и
здравноосигурителни дружества, системата
на министерство на финансите, митниците,
данъчните подразделения, контролните органи, областните и общинските администрации,
структурите на Европейския съюз и др.

Целта на обучението в докторска програма
„Растениевъдство“ е да предостави разширени
и задълбочени познания в различни направления
на растениевъдството и иновативни технологии на отглеждане на земеделските култури,
възможности за усвояване на теорията и практиката на съвременните методи, прилагани
в изследователския процес, развитие на умения за експериментална работа, усвояване на
съвременните методи на преподаване и академично писане, опазването на природните ресурси и устойчивото развитие.
Докторската програма подготвя ръководни
кадри и специалисти за национални и регионални служби от системата на земеделието и храните, организации за производство на земеделска продукция, растителна защита, апробация
и контрол на посевния и посадъчния материал, безопасността на храните от растителен
произход, за консултантски фирми и институции, даващи съвети в земеделието и др.
Докторантите се реализират успешно като
преподаватели във висши учебни заведения, изследователи в научни институти и лаборатории за фундаментални и приложни изследвания,
ръководители и експерти в производствени
предприятия, търговски организации, консултантски компании, обществени и частни институции и организации и др.
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ПРИЕМ НА ЧУЖДЕСТРАННИ ГРАЖДАНИ В
БАКАЛАВЪРСКИ И МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ
За обучение в бакалавърските и магистърските програми на ВУАРР могат да кандидатстват чуждестранни граждани, които притежават документ за завършено средно образование, осигуряващо им достъп до обучение във
висшите училища на страната, в която е придобито средното образование.

2. Да имат балообразуващи оценки в дипломата за средно образование за съответните
специалности. Когато в дипломата за средно
образование по съответния предмет не е вписана оценка, която участва в образуването на
състезателния бал, лицето представя документ за положен изпит по този учебен предмет
в българско училище, определено от МОН.
3. Да нямат заболявания, противопоказни за
обучение и за упражняване на професията, за
която се кандидатства.
Документи:
1. Комплект документи за кандидатстване
(по образец)
2. Оригинал и копие от дипломата за средно
образование
*Завършилите небългарски училища представят Удостоверение за признато средно образование с преизчислени по шестобалната система оценки по отделните предмети.
3. Документ за платена такса за участие в
кандидатстудентския конкурс.
Всички чуждестранни лица (извън изброените
по-горе категории), които кандидатстват за
обучение, се класират по документи и заплащат
годишни такси за обучение на чужди граждани.

Чужденци могат да кандидатстват за
обучение при условията и по реда за приемане
на български граждани, ако:
- имат статут на постоянно пребиваващи
на територията на Република България
- имат статут на бежанци
- са граждани на държави - членки на
Европейския съюз и на Европейското
икономическо пространство
Условия за кандидатстване:
1. Да имат завършено средно образование,
даващо им право да продължат обучението си
във висшите училища на страната, в която е
придобито средното образование.
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Условия за кандидатстване:
1. Минималният среден успех от учебните
предмети от документа за завършено средно
образование, които са балообразуващи за специалността, за която кандидатства лицето, не
може да бъде по-нисък от 62 на сто от максималната стойност по системата за оценяване
в страната, в която е придобито средното образование.

Необходими документи:
1. Формуляр по образец, съдържащ кратки биографични данни и наименование на желаната/
ите от кандидата специалност/и за обучение.
2. Копие от документа за завършено средно
образование и от приложението с оценките;
3. Документ, издаден от компетентен орган,
с който се удостоверява правото на кандидата
да продължи обучението си във висшите училища на страната, в която е придобито средното
образование;
4. Академична справка;
5. Документ за владеене на български език,
издаден от висше училище в Република България
– за кандидатите, които няма да преминават
езикова и специализирана подготовка. Кандидат-студенти, владеещи български език и притежаващи свидетелство за езикова и специализирана подготовка, се записват в първи курс
без приемен изпит в специалност по избор.
6. Медицинско свидетелство, издадено в едномесечен срок преди датата за кандидатстване и заверено от съответните органи в страната, от която кандидатства лицето;
7. Kопие от документите за гражданство –
за кандидатите с двойно гражданство, едното
от които е българско;
8. Четири броя снимки;
9. Ксерокопие на документа за самоличност,
съдържащ имената на кандидата на латиница.
Документите № 2, 3, 4 и 6 трябва да бъдат
легализирани, преведени и заверени в съответствие с разпоредбите на международните договори на Република България с държавата, в която
са издадени, а при отсъствие на такива – по
общия ред за легализациите, преводите и заверките на документи и други книжа.

процедурата по издаване на визи за дългосрочно
пребиваване – виза вид D.
Министерството на образованието и науката издава Удостоверение за приемане на кандидат-студентите за обучение в Република България и писмено уведомява Министерството на
външните работи и Дирекция “Миграция” на Министерството на вътрешните работи за това.
Удостоверението е валидно само за учебната
година, за която е издадено.

ОБУЧЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
ВУАРР осигурява подготвителен курс на
обучение по български език на одобрените за
прием кандидат-студенти чужденци.
Обучението за езикови и специализирани
знания е с продължителност една учебна година.
Курсът завършва с писмен и устен изпит,
който се полага пред комисия.
Лицата, които владеят български език, могат
да се явят на изпитите, без да са преминали
езикова подготовка.
Специализираната подготовка завършва с
изпити по всички учебни дисциплини, предвидени
в учебния план, които се полагат пред комисия.
На успешно завършилите езиковата и
специализираната подготовка ВУАРР издава
удостоверение.

Документите се представят по един от
следните начини:
 Лично;
 С препоръчана пратка на адреса на висшето училище;
 Чрез упълномощени лица от висшето
училище, намиращи се в страната, от която
кандидатства лицето или на територията на
Република България.
Срок за подаване на документи:
до 1 октомври 2018 г.
Забележка:
Документите на одобрените от ВУАРР лица
се изпращат в МОН с оглед изпълнението на
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ПРИЕМ НА ЧУЖДЕСТРАННИ ГРАЖДАНИ В
ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ
Лица, завършили чуждестранни висши училища, могат да кандидатстват за докторанти,
след като придобитото висше образование им
бъде признато по реда на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на
обучение в чуждестранни висши училища, приета с Постановление № 168 на Министерския
съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 69 от 2000 г.;
изм. и доп., бр. 25 и 79 от 2009 г. и бр. 59 от
2010 г.), при условията и по реда, предвидени
във вътрешната нормативна уредба на ВУАРР.
Чуждестранни граждани могат да кандидатстват за докторанти и при условията, и по
реда, установен от ВУАРР, за приемане на българските граждани, когато:
1. имат статут на постоянно пребиваващи
на територията на Република България;
2. имат статут на бежанци;
3. са от българска народност.
Чуждестранните граждани могат да кандидатстват за докторантура във ВУАРР след завършено висше образование.
Кандидатите – чуждестранни граждани подават следните документи:
а) копие от дипломата за завършена магистърска или приравнена на нея степен на висшето образование;
б) формуляр, в който са посочени кратки биографични данни, примерни теми за дисертационен труд, научна област и документ за владеене на някои от официално признатите международни езици;
в) списък на научните публикации (ако има
такива);
Кандидатите представят задължително:
1. Медицинско свидетелство, издадено в
едномесечен срок преди датата на кандидатстването и консулски заверено от съответните органи в страната, от която лицето кандидатства;
2. Две снимки.
Дипломата за завършена степен на образование трябва да бъде преведена на един от
официално признатите международни езици и
консулски заверена от съответните органи в
страната, от която лицето кандидатства.
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Граждани на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по
Споразумението за Европейското икономическо
пространство, или на Конфедерация Швейцария, които кандидатстват за обучение в докторантура непосредствено във ВУАРР, подават
в Сектор „Докторанти“ следните документи:
1. Молба, съдържаща кратки биографични
данни, докторската програма, по която кандидатът иска да се обучава, степента на владеене на чужди езици;
2. Копие от документа за висше образование –
магистърска степен;
3. Удостоверение за признаване на магистърска степен, утвърдено от Експертния съвет на ВУАРР или от НАЦИД, ако дипломата е
издадена от чуждестранно висше училище в област на висше образование, за която ВУАРР не
е акредитирано;
4. Медицинско свидетелство, издадено в
срок от един месец преди датата на кандидатстването и заверено от съответните органи
в страната, от която лицето кандидатства, а
за бежанците и за постоянно пребиваващите
в България – издадено от лечебно заведение в
България;
5. Списък на публикациите, ако има такива;
6. Копие от документите за гражданство;
7. Две снимки.
Документите по т. 2 и т. 4 трябва да са
легализирани, преведени и заверени в съответствие с разпоредбите на международните договори на Република България с държавата, в
която са издадени, а при липса на такива – по
общия ред за легализациите, преводите и заверките на документи и други книжа.
Чуждестранните граждани, желаещи да се
обучават в докторантура на самостоятелна
подготовка, представят и два екземпляра на
хартиен и един на електронен носител от проекта на дисертационен труд на езика, по който ще се извършва обучението в докторската
програма.
Чуждестранни граждани се приемат за докторанти чрез конкурс по документи и при
спазване на допълнителните изисквания на
ВУАРР за съответната научна специалност.
ВУАРР уведомява писмено МОН за одобрените и зачислени в докторантура кандидати.

ПРИЗНАВАНЕ НА ПРИДОБИТО ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ЧУЖДЕСТРАННИ ВИСШИ УЧИЛИЩА
В изпълнение и допълнение на Закона за висше
образование (чл. 21, т. 13), Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение
в чуждестранни висши училища и Правилника на
Висше училище по агробизнес и развитие на регионите (ВУАРР) за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение
в чуждестранни висши училища и признаване на
ОНС „доктор” и научната степен „доктор на науките”, придобити в чуждестранни висши училища или научни организации, кандидатите, желаещи признаване на висше образование във ВУАРР
или заемане на академична длъжност, подават
следните документи в Международен отдел на
ВУАРР – Пловдив, ет. 1, стая 8, тел. 032 966 811,
email: recognition@uard.bg:
1. Заявление по образец;
2. Оригинал и копие на дипломата за висше образование или нотариално заверено копие съгласно
Правилника за легализациите или друг аналогичен
документ, издаден от образователна институция, призната от компетентен държавен орган за
част от системата на светското висше образование на съответната държава;
3. Оригинал и копие на приложението към дипломата или нотариално заверено копие съгласно
Правилника за легализациите, както и оригинал и
копие на европейско дипломно приложение, ако притежават такова;
4. В случай на подадено заявление за признаване на завършени периоди на обучение, заявителят следва да предостави оригинална академична
справка или аналогичен документ.
5. Копие на документ за самоличност и документ, удостоверяващ промяната в имената на заявителя, ако е налице такава;
5. Други документи, които според заявителя
имат значение за исканото признаване;
6. Документ за платена административна такса.
Документите по т. 2 - 5, с изключение на европейското дипломно приложение, се легализират,
превеждат и заверяват в съответствие с разпоредбите на международните договори на Република България с държавата, в която са издадени, а при липса на такива разпоредби - по общия
ред за легализациите, преводите и заверките на
документи и други книжа. Документът, удостоверяващ промяната в имената на заявителя, представен на чужд език, трябва да бъде придружен с
превод на български език.

Съгласно Процедурата на ВУАРР за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши
училища и признаване на ОНС „Доктор” и научната степен „Доктор на науките”, придобити в
чуждестранни висши училища или научни организации:
Със заповед на ректора на ВУАРР се сформира Експертен съвет (ЕС) за разглеждане на
процедурата, чийто членове са компетентни в
областта, в която се иска признаване на диплома и/ или период на обучение. При препоръки
на ЕС дипломата може да бъде изпратена до
НАЦИД за предоставяне на препоръка по признаване, особено в случаите, когато придобитото висше образование е в научно направление, по което ВУ не е акредитирано.
Експертният съвет предприема действия по
установяване на статута на висшето училище,
издало представените документие и тяхната
автентичност. Установява се съответствието на периода от обучение, оценен и документиран от чуждестранното висше училище с
период на обучение от определена специалност
от ВУАРР и излиза с обосновано решение за признаване на периода на обучение и получените
кредити, като отбелязва към кое направление
може да бъде приравнено образованието.
Решението на Експертния съвет се внася за
утвърждаване от Академичния съвет на ВУАРР.
ВУАРР издава удостоверение за признат период и препраща регистър на признати дипломи
към НАЦИД с цел вписването им в публичния регистър на признати дипломи от чуждестранни
висши училища.
На основание чл. 7а от Наредбата не се допуска до оценяване за съответствие с държавните изисквания за придобиване на висше образование в Република България:
– представен за признаване документ, който
не е диплома или друг аналогичен документ за
висше образование и не е издаден при условията на чл. 4, ал. 1 от наредбата;
– диплома, издадена от чуждестранно висше
училище, признато от компетентен държавен
орган на съответната държава по местонахождение на висшето училище за част от системата й на светско висше образование, но обучението е проведено в структури на територията на друга държава, които не са открити
и не функционират по законоустановения ред;
– документ, удостоверяващ завършено висше образование, за който след извършване на
проверка се установи, че не е издаден от съответното висше училище.
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ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
Висше училище по агробизнес и развитие
на регионите предлага допълнително обучение
в квалификационни курсове и специализации в
различни области на мениджмънта, икономиката, технологиите и иновационните практики.
Темите на предлаганите квалификационни
курсове и специализации се актуализират постоянно, съобразно желанията на кандидатите
за придобиване на необходимата квалификация.
Центърът за професионална квалификация
предлага допълнително обучение на студенти и
възпитаниците на ВУАРР и обучение на външни
потребители и организации.
Дългосрочни и краткосрочни курсове съгласно изискванията на Програмата за развитие на селските райони
30 часа
− Опазване на компонентите на околната
среда в земеделския сектор
− Агроекология
− Пчеларство
− Биологично пчеларство
− Биологично земеделие
150 часа
− Зеленчукопроизводство
− Овощарство
− Лозарство
− Билкарство
− Биологично земеделие
− Животновъдство
− Пчеларство
− Биологично пчеларство
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Обучение на професионални потребители
на продукти за растителна защита от професионална категория на употреба - 30 часа
по програма, одобрена от Българска агенция по
безопасност на храните
Управление на безопасността на храните
30 часа
съгласно изискванията на чл. 23, ал. 3 от Закон
за храните

Професионална квалификация на педагогическите специалисти
съгласно изискванията на Наредба № 12 от
01.09.2016 г. за статута и професионалното
развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти
1. Интерактивни методи в преподаването на
икономическите дисциплини в училище
2. Компютърни симулации в преподаването
3. Превенция срещу агресията в училище
4. Преподаване на теория на пазарната икономика в средните училища по икономика
5. Биологично земеделие
6. Съвременни методи за оценяване на придобити знания, умения и компетентности от
учениците
7. Подготовка и управление на проекти
8. Работа в екип
9. Умения за учене през целия живот и управление на кариерата
10. Управление на индивидуалното и груповото поведение и работа в мултикултурна среда
11. Предприемачество и предприемаческо поведение
12. Обучение по въвеждане на съвременни методи на преподаване чрез ИКТ
13. Мултимедийни и хипермедийни технологии
14. Здравни политики и превенция срещу дрогата
Обучение за придобиване на професионална квалификация „учител“
съгласно Наредба за държавните изисквания за
придобиване на професионална квалификация
„учител“ в сила от учебната 2017/2018 година
за лица със завършено висше образование в ОКС
„Бакалавър“ или ОКС „Магистър“ в професионални направления 3.7. Администрация и управление
и 3.8. Икономика
Продължителност на обучението: 3 семестъра.

ЕЛЕКТРОННО И ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

Обучението в дистанционна форма се осъществява съгласно Наредба за държавните изисквания за организиране на дистанционна форма на обучение във висшите училища.
Дейността по планирането, организацията
и провеждането на дистанционната форма на
обучение се реализира чрез специално създадено обслужващо звено на висшето училище Център за дистанционно обучение.
Центърът за дистанционно обучение предлага авангардна виртуална система за обучение на студенти. Тя съчетава в себе си предимствата на традиционното дистанционно
обучение, европейската практика, модерните
технологии и непрекъснато развиващата се
интернет среда с приложение на електронни
форми
- работа във високотехнологична среда в
удобно време и място
- достъп от всяка точка на света
- следване на индивидуални и гъвкави учебни пътеки
- актуални и интерактивни материали
- комуникации с преподаватели и студенти
- обучението се превръща в активен процес
- обективно оценяване

- спестяване на значителни значителни
средства, време и енергия, свързани с пътуване, настаняване и т.н.
Центърът за дистанционно обучение (ЦДО)
включва локални центрове за дистанционно обучение за осигуряване на достъп до образователни услуги.
Локалните центрове за дистанционно обучение дават указания и разяснения относно процедурите за прием на кандидат студентите,
подпомагат дейността на ЦДО на ВУАРР и извършват административни услуги на студентите. Локалните центрове за дистанционно
обучение поддържат необходимите технически
и логистични условия за достъп на студентите
до електронните учебници и материали за дистанционно обучение и организират консултации
за подпомагане ученето на студентите в електронна и мултимедийна среда.
Дистанционната форма е сертифицирана по
ISO 9001:2015
За по-подробна информация за Интернет
системата за дистанционно обучение на
ВУАРР: www.vuarr-dist.com

АКАДЕМИЧНА АВТОНОМИЯ
ВУАРР осъществява дейността си на принципа на академичната автономия, която гарантира академични свободи, академично самоуправление и неприкосновеност на територията му.
Автономията на ВУАРР не може да се нарушава чрез създаване и дейност на политически
и религиозни организации във висшето училище
или осъществяване на дейност, накърняваща
конституционните права на членовете на академичната общност, свързани с раса, народност,
етническа принадлежност, произход, религия,
убеждение, политическа принадлежност и др.
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ЕТИЧЕН КОДЕКС НА АКАДЕМИЧНАТА
ОБЩНОСТ НА ВУАРР

Етичният кодекс на академичната общност
на ВУАРР защитава академичните свободи и
етични норми, осигурява постигането и запазването на високи стандарти в научната и преподавателската работа и гарантира изпълнението на мисията на висшето училище.
Етичният кодекс утвърждава основните
принципи и стандарти за професионално и етично поведение в учебната, научната и преподавателската дейност на студенти, преподаватели
и админстративен персонал в съответствие с
академичните традиции, добри практики и ценности, приети от висшите училища в Европейското пространство за висше образование.
Етичната комисия на ВУАРР е постоянен консултативен орган, който следи за прилагането на
Етичния кодекс и утвърждаването на принципите
на етичното поведение в академичната общност.

СИСТЕМА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА
КАЧЕСТВОТО НА ОБУЧЕНИЕ И НА
АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ
Системата за осигуряване и поддържане на
качеството на обучението и на академичния
състав във ВУАРР се изгражда в съответствие
с чл. 6, ал. 4 от Закона за висшето образование и
съгласно международния стандарт ISO 9001:2015.
Системата за оценяване и поддържане на
качеството на обучението и на академичния състав
е изградена на основата на следните принципи:
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− фокус към студентите;
− ориентация към резултати – постигане на
баланс при задоволяване изискванията на всички
заинтересовани страни;
− лидерство и неотклонно следване на
избраната посока;
− управление чрез процеси и на основата на
надеждна информация;
− развитие на персонала и въвличане на
всички за осигуряване и поддържане на качеството;
− иновации и непрекъснато подобряване на
обучението;
− изграждане и развитие на партньорски
взаимоотношения;
− отговорност пред обществото

СИСТЕМА ЗА НАТРУПВАНЕ И
ТРАНСФЕР НА КРЕДИТИ

ВУАРР прилага Европейската система за натрупване и трансфер на кредити (ECTS) с цел осигуряване на международната сравнимост и академичното признаване, улесняване на студентската
мобилност и индивидуални форми на обучение.
ECTS позволява обучението да бъде насочено
към студентите и прави програмите за обучение по-прозрачни и съвместими с университети от цял свят.
Целта на системата е да осигури на студентите възможност за изборност на дисциплини,
самостоятелна работа и мобилност.
Прилагането на системата осигурява възможности за:
− избор на най-подходяща и комбиниране
на различни форми на обучение;
− избор на учебни дисциплини в рамките на
утвърдения учебен план;
− избор на срокове на обучение (предсрочно и удължено);
− избор на индивидуални програми за обучение;
− придобиване на втора или на нова специалност в рамките на обучението по една образователна степен;
− преминаване от обучение в една образователна степен към обучение в друга;
− придобиване на по-висока образователна
степен;
− преместване на студенти от друго висше училище, специалност и форма на обучение;
− отчитане на студентската активност
и участието в научноизследователски и други
дейности.

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ
Международната дейност на ВУАРР е насочена към:
- успешни контакти с висши училища, бизнес и други организации от цял свят;
- участие в международни програми, проекти, споразумения за сътрудничество в областта на обучението и научноизследователската дейност;
- мобилност на студенти, преподавателски и административен състав;
- въвеждане и използване на иновативни
практики и международни стандарти;
- усъвършенстване качеството на обучение и преподаване.

ВУАРР е член на следните международни
организации за сътрудничество, съвместни
дейности и обмен на добри практики в областта на обучението, образованието и научните изследвания:
Европейската асоциация на институции във
висшето образование (EURASHE): https://www.
eurashe.eu/

ECTS кредити се присъждат за придобити
знания, умения и компентности съгласно академичния обем на съответната учебна дисциплина след успешно полагане на изпита.
Във ВУАРР 1 ECTS кредит се присъжда за заетост от 30 учебни часа.
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Вишеградската асоциация на университетите (VUA): http://vua.uniag.sk/
Алианс на университетите от Централна и
Източна Европа (ACEU): http://www.aceu-edu.org/
Секция „Биологично земеделие“ на Института за регионални изследвания на ВУАРР е член
на Международната федерация на движенията
за биологично земеделие IFOAM.

Европейска програма за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+“
– студентска мобилност с цел обучение в
друго висше учебно заведение в чужбина;
– студентска мобилност с цел практика
в предприятие или организация по специалността в чужбинa;
– мобилност на персонала с цел обучение;
– мобилност на персонала с цел преподаване.
Висше училище по агробизнес и развитие на
регионите притежава Еразъм харта с номер
244901-EPP-1-2014-1-BG-EPPKA3-ECHE.
Еразъм кодът на ВУАРР е BG PLOVDIV09.
Студентската и преподавателската мобилност се осъществява в рамките на предварително сключени междуинституционални
споразумения между изпращащия и приемащия
университет.
За периода на своето обучение в чуждестранна институция студентите получават финансова субсидия за престоя и не заплащат в
университета партньор: академична такса за
обучение; такса за регистрация в приемащата
институция; такса за полагане на изпити; такса за достъп до лаборатории; такса за ползване на библиотеки.
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ПРОЕКТНА ДЕЙНОСТ
Проект „Студентски практики“
https://praktiki.mon.bg/sp/
Проект BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики – Фаза 1“ е вторият по големина
проект на Министерство на образованието и
науката и е част от приоритетна ос „Образование и учене през целия живот“ на Оперативна
програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020“.
Целта на проекта е увеличаване на практическата насоченост на висшето образование,
за да може завършващите да са гъвкави на пазара на труда. Стажовете в реална работна
среда подобряват практическите умения на
студентите, а от друга страна са възможност
за изграждане на стабилни партньорства между образователните институции и работодателите.
Обучението в реална работна среда се провежда в рамките на 240 часа и съответства
на изучаваната от студента специалност или
професионално направление. Практическото
обучение е различно от предвидената по учебен
план за съответната образователно-квалификационна степен практика. След отчитането
на стажа на студента се изплаща стипендия в
размер на 480 лева.
Практическото обучение се провежда индивидуално или в групи под контрола на служител
на обущаващата организация – ментор, и при
наставничеството на преподавател от висшето училище.
Проект „Студентски стипендии“
http://eurostipendii.mon.bg/
Стипендии за специални постижения могат
да получават всички студенти в редовна форма
на обучение, в държавни и частни висши училища, създадени съгласно Закона за висшето
образование, а стипендии за успех могат да
получават студентите, обучаващи се в приоритетни професионални направления (определени
в Постановление № 64 на Министерския съвет
от 25 март 2016 г.). Стипендията за специални
постижения е еднократна и е в размер на 300
лева, като един студент може да получи до три
в рамките на един семестър.

Проект за изграждане на мрежа за устойчиво управление на земята
Sustainable Land Management Network - SULANET: Jean Monnet Networks No : 564651-EPP-12015-1-SK- EPPJMO-NETWORK

Проект за стратегическото партньорство по
Програма Еразъм+, по който се разработва курс
за електронно обучение и интерактивен онлайн
портал “Устойчива храна в детските градини”.
Порталът ще предложи онлайн образователни
ресурси по темата за здравословното хранене
на децата в ранна детска възраст, които да
послужат на учители, възпитатели, доставчици
на кетъринг и кухненски персонал.
Съдържанието на курса ще бъде преведено
на всеки от езиците на седемте страни
партньори – английски, български, италиански,
немски, словенски и чешки, и адаптирано към
законодателството и учебните програми на
конкретната държава.
Проект за подкрепа на достъпа и обучение
по екологично градинарство

По проекта се изгражда виртуална изследователска и образователна мрежа в областта
на устойчивото управление на земята и повишаване на ефективността на земеползването
в ЕС.
Мрежата е създадена от институции, работещи в сферата на висшето образование, от
различни държави-членки – Австрия, Испания,
Италия, Словакия, Полша и България, които прилагат интердисциплинарни подходи в преподаването и научните изследвания за устойчиво
развитие.
В рамките на проекта се организират конференции, уъркшопи и летни училища, в които представители на ВУАРР вземат активно участие.
Проект „Устойчива храна в детските
градини“
Sustainable Food in Kindergartens - Sus.Kinder:
http://suskinder.suscooks.eu/

Supporting access to training and qualification of
people with disabilities through development of
VET course on Ecological Vegetable Gardening
based on ECVET learning outcomes - ECOGARD:
https://ecogardening.eu/
№ 2017-1-BG01-KA202-036212
Подкрепа достъпа до обучение и квалификация
на хора с увреждания чрез разработване на курс
по екологично градинарство за професионално
образование и обучение, базиран на резултатите
от ученето и Европейската система за
трансфер на кредити в професионалното
образование и обучение (ECVET)
Проектът е стратегическо партньорство
в професионалното образование и обучение по
Програма Еразъм+, Сътрудничество за иновации
и обмен на добри практики. В консорциума
участват 8 институции от четири страни България, Словения, Белгия и Турция.
По проекта се разработват учебни програми
и ръководства за придобиване на знания и умения
за екологично градинарство и насърчаване на
социалното предприемачество.
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КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ И
НАУЧНО ОБСЛУЖВАНЕ

− компетентна подкрепа на студенти и
възпитаници на висшето училище за развитие
на собствен бизнес;
− информационни дейности за разпространение на научни знания и подпомагане на малкия
и средния бизнес;
− усъвършенстване и оптимизиране на
учебните планове и програми, произтичащи от
препоръките на потребителите на кадри.

- присъствие на представители на работодателите и участие в провеждане на изпитите;
- актуализиране на учебните планове
и планове за придобиване на знания и умения,
адекватни на изискванията на пазара на труда;
- приложение на иновативни форми и методи на обучение и предлагане на актуално
учебно съдържание;
- насърчаване на творческото мислене,
предприемачеството и успешна реализация.

АКАДЕМИЧЕН МЕДИЕН КОМПЛЕКС
„НАТУРАЛ-А“
Радио „НАТУРАЛ” и видео канал “НАТУРАЛ–А”
са онлайн медии, които информират, образоват,
забавляват!
Предаванията са насочени към мислещите
хора, бизнеса, младите. Актуални интервюта
и репортажи по важни теми от обществения
и културния живот на Пловдив и страната.
Специализирани рубрики за жанрова музика.
Академичен медиен комплекс “НАТУРАЛ – А” е
вашият пътеводител към познанието!

РАЗВИТИЕ НА КАРИЕРАТА
- организиране на срещи, семинари, конференции, кръгли маси и др.
- контакти с потребителите на кадри,
организации и заинтересовани страни;
- обратна връзка със студенти и възпитаници на висшето училище;
- практическа подготовка, стажове и
специализации;

40

АКАДЕМИЧНО ИЗДАТЕЛСТВО „ТАЛАНТ“
Присъден издателски идентификатор (код) в
системата на ISBN: 978-619-203

развитие на регионите и предстоящото домакинство на Пловдив като Европейска столица
на културата през 2019 година бе издадена личностната енциклопедия „Изявени пловдивчани“.

Академично издателство „Талант“ на ВУАРР
издава учебници, учебни помагала, научна и художествена литература, справочници за кандидат-студенти и др. За обучението в дистанционнна форма се подготвят учебници и помагала на хартиен и електронен носител.
Идеята за съставянето е на акад. Димитър
Димитров, ректор на ВУАРР. Това е първото по
рода си персонално издание, съдържащо кратки
сведения за живота и дейността на около 700
души, чийто жизнен, творчески и научен път е
минал в града под тепетата, всеки със свой
принос в изграждане авторитета и просперитета на Пловдив в България и по света.

Академичното издателство издава научна,
публицистична и художествена литература.
Специално място заема поредицата, наречена
„Видни български учени“. По повод 25-годишнината на Висшето училище по агробизнес и

„Скъпи читатели, Пловдив е знаков град в
развитието на редица цивилизации в хилядолетната му история. Във всички империи, които са
включвали Тракийската равнина, Пловдив е бил
главен град или столица. Тук са се концентрирали управленски, икономически, културни дейности. Тук са действали личности с регионална,
национална и световна слава.
И до днес пловдивски музиканти, художници,
спортисти, учени, писатели, архитекти, бизнесмени, държавници славят града на седемте тепета.
Нека следващите поколения знаят за хората,
които поддържат нашата национална гордост
и нека измежду тях да израстват още достойни
пловдивчани.”
Акад. проф. Димитър Димитров
Ректор на ВУАРР
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СПИСАНИЕ ЗА НАУКА „НОВО ЗНАНИЕ“

Списание „Ново знание“ е издание за наука
и образование, което излиза четири пъти годишно. То представя резултати от научни изследвания и разработки в областта на икономиката и управлението, агробизнеса, туризма,
развитието на регионите и иновационните
технологии. За публикуване се приемат научни
статии, прегледи, рецензии, информации, коментари, доклади и др. от преподаватели, докторанти, студенти и др.
Ежегодно издателството съставя и Годишник с научни трудове на академичния състав на
висшето училище.
БИБЛИОТЕКА
- осигурява актуална информация и източници за учебната и научната дейност;
- работи за опазване на националното
културно наследство;
- предлага на студенти, преподаватели и
служители една по-широка култура;
- подпомага развитието на електронните
форми на обучение и виртуална библиотека.
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СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ
Студентският съвет е орган за защита на общите интереси на обучаващите се, който включва студенти и докторанти на висшето училище.
Неговите правомощия са:
- да организира избора на свои представители в ръководните органи на висшето училище;
- да предлага въвеждане на допълнителни
учебни дисциплини;
- да отправя предложения за покана на
външни преподаватели;
- да организира създаването на научни
специализирани студентски общности и организира публикуването на техни трудове;
- да установява вътрешни и международни образователни, културни и следдипломни контакти между студентите;
- да изразява мнение и прави предложения
за развитието на спортната дейност във висшето училище;
- да участва в организацията на учебния
процес;
- да участва със свои представители в
наблюдението на вътрешната система за оценяване и поддържане качеството на обучението и на академичния състав, както и при разработване на въпросите за проучване на студентското мнение;
- да пази доброто име на ВУАРР и съдейства за издигане престижа на висшето училище в
страната и чужбина.
Студентският съвет на ВУАРР е член на Националното представителство на студентските
съвети.

ТЮТОРНА СИСТЕМА

КЛУБ НА ВЪЗПИТАНИЦИТЕ (АЛУМНИ)

Тюторната система във ВУАРР е създадена
с цел ефективна и пълноценна комуникация със
студентите за:
− поддържане на постоянен контакт и
осигуряване на обратна връзка;
− информиране и консултиране на студентите от съответните програми, курсове и
форми на обучение по учебни, административни
и други въпроси;
− индивидуални инструкции и напътствия
в хода на обучението по отношение усвояването на учения материал, отсъствия от занятия,
избор на избираеми и факултативни дисциплини, планиране на изпити и др.;
− информираност за учебния статус на
студентите – броя на положените от тях изпити, получените оценки, получени заверки по
съответните дисциплини и др.;
− подпомагане на подготовката на студентите и улесняване на достъпа до учебна и
научна литература;
− мотивиране и съдействие за активно
участие в учебния процес, научноизследователската работа, инициативите и проявите
на висшето училище;
− кариерно ориентиране и подпомагане на
организацията и планирането на подготовката
и развитието им;
− насърчаване на студентската мобилност.

- контакт между настоящи и завършили
студенти;
- обмен на информация и опит;
- обратна връзка за актуализиране на
учебни програми и планове, учебно съдържание
и повишаване на качеството на преподаване и
обучение;
- поддържане на добрия имидж на висшето
училище.

Информация за тюторите по специалности,
курсове и форми на обучение може да откриете
на сайта на висшето училище.

Членството в Клуба на възпитаниците на
ВУАРР е доброволно и неангажиращо.

УСЛОВИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО
ПРИ ОБЛЕКЧЕН РЕЖИМ НА СЛЕДВАНЕ И
ОБУЧЕНИЕ ПО ИНДИВИДУАЛЕН УЧЕБЕН ПЛАН
Облекчен режим на обучение се разрешава с
решение на ректора, зам. ректора, директора
на филиала.
Облекчен режим могат да ползват студенти, подали заявление до ректора / директора
на филиала, придружено с доказателствени документи, до две седмици преди началото на семестъра или по всяко време при възникване на
уважителни причини:
1. Бременни студентки и студентки-майки с
деца до 6-годишна възраст.
2. Двама родители-студенти с дете до 6-годишна възраст ползват правото по избор за
единия от тях. Ако семейството има две и повече деца, облекчен режим могат да ползват и
двамата родители.
3. Хронично болни, диспансеризирани и продължително боледували студенти.
4. Сираци, студенти със затруднения от различен характер и др.
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5. Студенти-спортисти от национални,
олимпийски и др. отбори.
6. Изявени таланти в изкуствата, участващи в национални и международни прояви, турнета и др.
Облекченият режим на следване се състои в:
1. Обучение по индивидуален учебен план.
2. Удължаване на срока на обучение.
3. Административна заверка на семестъра.
4. Явяване на изпити извън сесиите – перманентна сесия.
5. Присъствие на занятия в удобно време и
място, провеждане на индивидуални консултации, електронно обучение и др.
Облекченият режим на следване не предполага
компромиси по отношение на изискванията за
усвояване на знанията, уменията и компетентностите, описани в учебните програми на отделните дисциплини и квалификационните характеристики на специалностите.
Индидивуално обучение на студенти се осъществява като:
Индивидуална форма на обучение за група до
15 студенти в редовна и задочна форма на обучение, при което:
1. Присъствените учебни занятия са с хорариум 20% от хорариума в съответния учебен
план за редовна и задочна форма и се осъществяват под формата на консултации по всяка
учебна дисциплина.
2. За останалите часове аудиторна и извънаудиторна заетост се ползва платформа
за електронно обучение и видеоконферентни
лекции и се осъществява смесено обучение
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(blended learning), при което се прилагат Правилата за осигуреност на обучението на студенти от определени целеви групи във ВУАРР
и Концепцията за приложение на иновативни
и съвременни методи и форми на преподаване,
обучение и оценяване във ВУАРР.
3. Времето за провеждане на занятията
може да се договаря между студентската група и преподавателя, като се съгласува с учебен
отдел, който изготвя график и го представя за
одобрение от зам.-ректора по учебна дейност /
директора на филиала.
4. Студентите могат да провеждат индивидуални консултации с преподавателите по взаимна уговорка.
Обучение по индивидуално разработен
(персонален) учебен план, съобразен със специфичните потребности на съответния студент:
1. При ползване на облекчен режим на следване.
2. При желание от страна на студента за
предсрочно завършване на обучението.
3. При продължаване на обучението след прекъсване.
4. При прехвърляне от друго висше училище,
филиал, специалност или форма на обучение.
5. При обучение по втора специалност.
6. При обучение в магистърска степен за
студенти, които изучават дисциплини от предварителния блок.
7. При обучение на студенти от определени
целеви групи съгласно Правилата за осигуреност на обучението на студенти от определени целеви групи във ВУАРР, вкл. студенти със
специални образователни потребности.

Обучение по индивидуален учебен план може
да се разрешава по всяко време на следването
при възникване на основателни причини за това.
При разрешаване на обучение по индивидуален учебен план не се предявяват специфични
изисквания по отношение на среден успех.
Индивидуален учебен план се изготвя от учебен отдел и утвърждава от зам.-ректора по
учебна дейност / директора на филиала, и при
продължаване на обучението след прекъсване,
както и прехвърляне от друго висше училище,
филиал, специалност или форма на обучение,
след изготвяне на справка за признаване на взетите изпити и полагане на приравнителни изпити и продължаване на обучението, ако са налице условия, които не позволяват нормалното
протичане на обучението съгласно графиците
за обучение за потоците и групите студенти
в редовна, задочна и дистанционна форма на
обучение в съответния курс / семестър и специалност.
Обучението по втора специалност се осъществява по индивидуален учебен план, утвърден от зам.-ректора по учебна дейност / директора на филиала.
За обучение на студенти в магистърски
програми в дисциплини от предварителния блок
учебен отдел също изготвя индивидуален учебен план, който се утвърждава от зам.-ректора
по учебна дейност / директора на филиала.
По индивидуален учебен план, утвърден от
зам.-ректора по учебна дейност / директора на
филиала, се обучават и студенти от определени целеви групи, студенти със специални образователни потребности, работещи студенти,
студенти от отдалечени райони, изпитващи

финансови затруднения за посещение на редовните занятия и др.
По индивидуален учебен план, утвърден от
зам.-ректора по учебна дейност / директора на
филиала, се обучават и чуждестранни студенти, вкл. такива, осъществяващи мобилности с
цел обучение и специализации по международни
програми.
Индивидуалният учебен план представя по
семестри учебните дисциплини, по които студентът следва да положи изпити, както и дължимите семестриални вноски, редуцирани съгласно учебните дисциплини в индивидуалния
учебен план.
При обучение по индивидуален учебен план
студентът получава индивидуални изпитни
протоколи за явяване на изпитите по дисциплините съгласно изготвения план, след като е
заплатил посочените суми в изготвения индивидуален план.
Изпитите, положени от студентите в различните форми на обучение (редовна, задочна,
дистанционна, индивидуална), са равностойни.
ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОДКРЕПА, ДОСТЪП
ДО ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ И НАУЧНИ
ИЗСЛЕДВАНИЯ
- Изграждане и ефективно функциониране
на Регионални учебно-научни центрове (РУНЦ)
за удовлетворяване на образователните, научните и културните интереси на обучаеми,
регионални структури, бизнес организации и
местни общности.
- Регламентиране на специални облекчения и индивидуални форми на обучение, възможности за комбиниране на професионални и
семейни ангажименти с обучение и кариерно
развитие.
- Прилагане на съвременни информационни
и комуникационни технологии в обучението и
изграждане и развитие на Център за дистанционно обучение.
ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ
Къде мога да получа повече информация за
специалностите, формите на обучение и сроковете за кандидатстване?
Всеки делничен ден (от понеделник до петък)
от 8:30 до 16:30 часа на посочените адреси на
структурите на Висше училище по агробизнес
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и развитие на регионите, телефоните за контакт, чрез запитване по e-mail или от уеб-страницата на висшето училище.
Мога ли да кандидатствам само с диплома за
средно образование?
В балообразуването може да участва оценката от приемния изпит или оценката от матурата (държавния зрелостен изпит). Изборът
се отбелязва от всеки кандидат-студент в заявлението за кандидатстване.
Мога ли да кандидатствам с оценка от друго
висше училище?
С оценка от друго висше училище може да се
кандидатства след представяне на служебна
бележка (удостоверение) за положен конкурсен
изпит за прием в годината на кандидатстване.
Къде мога да проверя резултатите от конкурсния изпит?
Резултатите се оповестяват съгласно обявения в справочника график на информационните табла на висшето училище и уеб-страницата.
Кога се внася таксата за семестъра?
Таксата за първия семестър е необходимо да
бъде внесена, за да може да се запишете като
студент.
Приет съм редовно обучение, но искам да съм
задочно. Какво да направя?
В случаите, когато искате да промените
формата на обучение, в която сте записан/а,
се подава заявление по образец до ректора на
висшето училище. За възможностите в конкретните случаи се получава информация от
Учебен отдел.
Записах се, но искам да сменя специалността
си. Възможно ли е да стане това и как?
Възможно е, но след уточняване на конкретния случай в Учебен отдел и подаване на заявление по образец до ректора на висшето училище.
Мога ли да участвам веднага след записването си в първи курс по Програма Еразъм +?
Не, трябва да сте преминал/а успешно първата година от обучението си във Висшето
училище и да имате среден успех, не по-нисък
от Добър 4.00.
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Как да кандидатствам за участие по Програма Еразъм +?
Трябва да се обърнете към Еразъм координаторите на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите, които ще Ви предоставят
информация за условията за кандидатстване и
всички обмени, които е възможно да бъдат осъществени, т.е. с кои университети, в кои държави и т.н.
Мога ли да запиша втора специалност по
време на следването си?
Разбира се, подробна информация за възможностите може да се получи от Учебен отдел.
Мога ли да придобия допълнителна квалификация по време на обучението си?
Висше училище по агробизнес и развитие на
регионите организира допълнително обучение и
специализации в различни области на науката
за повишаване на квалификацията, както и курсове за придобиване на степен на професионална квалификация съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение.
За информация за актуалните обучения посетете сайта на висшето училище или попитайте в учебните отдели.

ДОБРИ ДУМИ ОТ ПРИЯТЕЛИТЕ НА ВУАРР

СТЕФАН ЦАНЕВ
Драматург, поет и писател

Клуб „Приятели на ВУАРР“ среща студентите
с изявени личности от всички сфери на живота.
Гостите са успели хора, които подпомагат
развитието на креативността на младите
хора. Големите творчески личности разказват
за своя път към успеха. Сред гостувалите
и станали приятели на висшето училище
са писателят и драматург Стефан Цанев,
актрисата Цветана Манева, медийният
експерт доц. Георги Лозанов, художникът
Светлин Русев, журналистът Тома Томов,
социалният антрополог Харалан Александров.

Скуката е духовна чума. За бездарието да не
говорим. Скуката ерозира личностите, убива
любовта, разрушава семействата, умъртвява науката, идеологиите, религиите. Искаш ли
да убиеш и най-красивата идея – говори за нея
скучно, цели държави прогниват заради скуката,
която витае в тях, и изчезват, милиони хора погубват живота си от скука.
Поздравявам ви, че учите Вашите студенти да мислят и да живеят интересно, това е
най-трудната и най-великата наука, защото
живял ли си скучно, все едно не си живял.
Може би в подкрепа на вашата кауза за развитие на регионите ще бъдат едни малко известни и странни думи на Христо Ботев:
„Колко кърви, пот и сълзи се пролели и колко
още ще се пролеят, за да стане монархията на
конституция, конституцията на република, републиката на община“.
Думичката „община“ е подчертана, това не
стига – след нея Ботев е забил две !! удивителни. И пояснява защо:
Нашият народ има свой особен живот, особен характер...дайте му да се развива по народните си начала...и ще видите как той ще се
устрои. Или не видите семето, зародишът в неговите общини без всяка централизация?

ГЕОРГИ МИШЕВ
Сценарист, писател и редактор
На вас ли да напомням що е хумус, това чудо
на живата природа – причина, за да ни има на
тоя свят. Върху хумуса, от двете страни на
планината Хемус, вече хилядолетие и половина
живее племето българско. Върху тази почва
е избуяло изкуството на родната реч, което
осмисля нашия бит и душевност – речта на
Вазов и Йовков, на Алеко и Радой Ралин.

ВАСИЛ ДОБРЕВ
Египтолог, автор на нова революционна теория за произхода на Големия Сфинкс в Гиза
Има още доста неща да се откриват в Египет.
Бъдещите поколения предстои да реставрират
толкова много. В епохите винаги е имало тъмни времена – разрушавани са храмове, пирамиди.
Няма спокойно място в света днес. Но цивилизацията няма да изчезне. Доброто ще победи.

Бъдете личности, граждани с будно съзнание.
И когато стъпите на полето, с дипломи
по агробизнес, помнете, че всяко човешко
същество е мислеща тръстика и жадува за
грижи и внимание, за да устои между небето и
земята.
Помнете цял живот, че сте възпитаници на
своя ректор и преподавателския екип, създали
благородния хумус в душите ви.
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ВУАРР - Пловдив
Пловдив 4003
бул. „Дунав” 78
Ректорска канцелария: 032/960360
факс: 032/960406
Учебен отдел „Студенти-Бакалавър”: 032/960315
Учебен отдел „Студенти-Магистър”: 032/960431
www.uard.bg
e-mail: uard@uard.bg, secretary@uard.bg

ФИЛИАЛИ
- създадени при спазване на Закона за висше образование
- разполагат със собствен академичен
състав
- осигуряват достъп до висше образование при отлични условия за работа

- осъществяват научни и консултантстки дейности за подпомагане на устойчивото
регионално развитие
- разширяват връзките с потребителите
на кадри
- стимулират внедряването на интелектуални продукти в реалния сектор

Филиал Велико Търново
Велико Търново 5000
ул. „Никола Габровски” 90
ул. „Цар Тодор Светослав” 59
(бившата Проектантска организация)
тел.: 062/603938
e-mail: vuarr_vt@vuarr.com
тел.: 062/603937
e-mail: do@vuarr-dist.com
www.vuarr.com
www.vuarr-dist.com

Филиал Русе
Русе 7000
бул. „Цар Освободител” 185
тел. 082/823931; 082/834341
www.uard-ruse.bg
e-mail: uard_rs@uard.bg
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Банкови сметки

Полезни връзки

Пловдив
ТБ „АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ” АД
Пловдив, бул. „Дунав” 76
Банкова сметка: BG12BUIN70091020495210
Банков код: BUINBGSF

Висше училище по агробизнес и развитие на
регионите – Пловдив

Пазарджик
ТБ „АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ” АД Клон Пазарджик
Банкова сметка: BG88BUIN72501092004110
Банков код: BUINBGSF

Филиал Русе

http://uard.bg/
https://www.facebook.com/uardplovdiv/

http://www.uard-ruse.bg/
Филиал Велико Търново

Велико Търново
ТБ „АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ” АД Клон Велико Търново
Банкова сметка: BG95BUIN70011052012415
Банков код: BUINBGSF

http://www.vuarr.com/
Център за дистанционно обучение
http://www.vuarr-dist.com/

Русе
ТБ „АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ” АД Клон Русе
Банкова сметка: BG64BUIN70071005196114
Банков код: BUINBGSF
Силистра
ТБ „АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ” АД Клон Силистра
Банкова сметка: BG15BUIN70691065219110
Банков код: BUINBGSF

Информационна система:
http://isao.vuarr.com/
Система за електронно обучение
http://elearn.e-uard.bg/
Виртуална библиотека
http://repository.e-uard.bg/
ВУАРР Алумни
https://www.facebook.com/uardalumni/
Студентски съвет на ВУАРР
https://www.facebook.com/uardstudents/
Образование и бизнес:
https://www.facebook.com/Как-образованието-ибизнесът-да-се-срещнат- 1400764123520890/
Радио „Натурал“
http://radionatural.eu/

Много от фотосите в справочника отразяват Видео канал„Натурал-А“
посещения на студенти в европейски страни
http://tvnatural.eu/
по програма Еразъм

В годината на Българското председателство на ЕС
ВУАРР ще подари на своите студенти стипендии, лаптопи,
таблети, почивки в български курорт
и екскурзия за двама в чужбина

Очаквайте тези и още много приятни изненади,
които ще изтеглим чрез жребий
в навечерието на Студентския празник 8-ми декември 2018 г.,
когато ще кажем
„Добре дошли“ на нашите първокурсници

