
Преди да се запишете, 
питайте студенти, 

които вече учат във ВУАРР!

ПЛОВДИВ: 
бул. “Дунав” № 78, 

032/960 360, 960 315, 960 431 
 

ВЕЛИКО ТЪРНОВО: 
бул. “Никола Габровски” № 90, 

062/ 603 938,  
ул. “Цар Тодор Светослав” № 59, 

062/ 603 937 
 

РУСЕ: 
бул. “Цар Освободител” № 185, 

082/ 823 931

На тел. 032 / 960 360 научете 
кой е най-близкият до вас 

офис за подаване на документи

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

25 години

УЧИ И СПЕЧЕЛИ!

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС 
И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ

АКРЕДИТИРАНО ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ

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, 

когато ще кажем
„Добре дошли“ на нашите първокурсници

http://uard.bg/



Семестриална такса 590 лв. за всички 
специалности и форми на обучение

30% отстъпка за втора бакалавърска или 
магистърска програма

20% отстъпка за втори член на семейството

БАКАЛАВЪРСКИ ПРОГРАМИ
Приемен изпит – тест
Признават се оценки от ДЗИ 

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

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ
Прием по документи

Професионално направление
АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
  Управление на общините със 
специализация „Регионално планиране и 
развитие“
  Управление на селските райони
-  специализация „Екологично земеделие и 
устойчиво развитие“
  Управление на проекти
  Стопанско управление
-  специализация „Национална сигурност“
-  специализация „Управление на 
агробизнеса“ – на български или английски 
език
  Административно-информационен 
мениджмънт
  Управление на комуникационните 
системи
  Артмениджмънт
  Здравен мениджмънт
  Мениджмънт на храните и храненето
  Мениджмънт на човешките ресурси

Професионално направление
ИКОНОМИКА
  Икономика и управление на регионите 
със специализация „Маркетинг в публичния 
сектор“
  Икономика и управление на регионите 
със специализация „Туризъм“
  Икономика и управление на агробизнеса
-  специализация „Екологична сигурност“
-  специализация „Агролесовъдство“
  Финанси и банково дело
  Счетоводство и одит
  Международен бизнес

ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ

Професионално направление
ИКОНОМИКА
  Финанси и банково дело

Професионално направление
РАСТЕНИЕВЪДСТВО
  Растениевъдство

● ЕЛЕКТРОННИ И ДИСТАНЦИОННИ 
   ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ
● ОБУЧЕНИЕ ПО ИНДИВИДУАЛЕН 
    УЧЕБЕН ПЛАН

ОБИЧАЙ, РАБОТИ, УЧИ!


