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Уважаеми кандидат-студенти,
Икономически университет – Варна е място, където всеки от Вас
може да намери своята лична причина да придобива мъдрост, смелост, воля за успех и щастие.
Ние се гордеем със своето минало и всеки ден градим бъдещето си, верни на историята и задължени към традициите, завещани от основателите. Днес академичната ни общност постига
високи стандарти в образованието, следвайки европейската политика за конкурентоспособност на кадрите и успешна реализация на студентите.
Вярвайте, че сте направили правилния избор!
Пожелавам ви успех!
Проф. д-р Пламен Илиев
Ректор на Икономически университет – Варна

Икономически университет – Варна е първото висше икономическо училище в България. В
своята 97-годишна история той е обучил над 127
хиляди икономисти, които успешно са се реализирали в страната и в чужбина. Днес в него учат близо 10 000 български и чуждестранни студенти.
Университетът осигурява възможност за
провеждане на част от обучението в близо 100 висши училища в Европа. Поддържа активно партньорство с бизнеса и публичната администрация,
което спомага за формиране на необходимите знания, умения, компетентности и за успешно кариерно развитие на младите хора. По програми „Еразъм+“ и ЦЕЕПУС тук се обучават студенти от цяла
Европа.
Икономически университет – Варна предлага избор между 25 акредитирани бакалавърски
специалности и 31 магистърски програми от четири професионални направления: „Икономика“,
„Администрация и управление“, „Туризъм” и
„Информатика и компютърни науки“ в две форми
на обучение – редовна и дистанционна. Колежът
по туризъм към Икономически университет – Варна обучава професионални бакалаври по туризъм
в три специалности. Всички учебни програми са
хармонизирани с европейските и световните образователни стандарти и практики.
В университета функционира система
за пълно академично признаване на периоди на
обучение от чуждестранни висши училища, предоставяща възможност на студентите да получат
едновременно две дипломи (от два университета)
за съответната образователно-квалификационна
степен.

Защо Икономически университет – Варна?

 Икономически университет – Варна е иновативен, високотехнологичен и социалнопредприемачески. Шест изследователски центъра,
обединени в Научноизследователски институт,
обогатяват връзката между бизнес и обучение в
най-новите области на познанието: чрез интердисциплинарни изследвания, анализи и консултации.
 Кариерен център подпомага научното израстване и професионалната реализация на
студентите в България и в чужбина. Организират се фирмени представяния, тренинги, дискусии с възпитаници на университета. Ежегодно
се провежда кариерен форум с участието на
различни компании, предлагащи стажантски и
редовни работни позиции.
 Изграждането на високотехнологична и функционална материална база, модернизирането
на залата за хранене, обогатяването на библиотечния фонд, разширяването на легловата база
в общежитията, обновяването на лекционните
зали, инвестирането на собствени средства в
подкрепа на научните търсения на младото поколение и подобряването на квалификацията
на преподавателите, подкрепата на спортните
таланти и на българската култура, развитието
на връзките с бизнеса са сред водещите приоритети в управлението на университета.

Спорт в Икономически университет – Варна
Студентите ни имат възможност да тренират волейбол, баскетбол, футбол, фитнес, гимнастика, тенис на маса, плуване, лекоатлетически крос, спортно
ориентиране и др. в изключително модерен и функционален спортен комплекс.
В рамките на спортната дейност са създадени групи за шах, кикбокс, боулинг, модерна гимнастика и народни танци и др. Отборът ни по баскетбол е трикратен
шампион на Държавното първенство по баскетбол - А група мъже. Шампиони сме
и на финалния турнир за купа БФБ (Българска федерация по баскетбол).

Култура в Икономически университет – Варна

Университетът предоставя на своите студенти богат културен календар. Всеки
има възможност да посещава безплатно кинопрожекции на български и чуждестранни
филми, концерти на популярни музиканти,
театрални спектакли, срещи-дискусии с любими на младото поколение творци. Културните и художествените събития, подготвени от Университетския културен център,
формират креативна, иновативна и творческа атмосфера.

Уважаеми кандидат-студенти,
Съвсем скоро Ви предстои да изберете висше училище, в
което да продължите своето обучение. Дори да не го осъзнавате
сега, трябва да знаете, че този избор е един от най-важните,
който ще трябва да направите по време на Вашия жизнен път.
Привърженик съм на твърдението, че младите хора
имат потенциал и възможност да се развиват в България.
Икономически университет – Варна е пример за висше
училище, което инвестира в своите студенти и в тяхното
усъвършенстване като личности и специалисти в съответната
област.
Моят съвет е да бъдете винаги търсещи, проактивни
и възползващи се от всяка възможност, която университетът
разкрива пред Вас! Използвайте предстоящите четири години,
за да извлечете конкурентни предимства, които, повярвайте
ми, ще Ви бъдат изключително ценни при последващата
практическа реализация!
Желая Ви обоснован и сполучлив избор! И не забравяйте
– бъдете активни днес, за да бъдете успешни утре!
Антонио Хаджиколев
Председател на Студентски съвет
към Икономически университет – Варна

Наименование на специалностите

Форма на обучение
Редовно обучение

Дистанционно
обучение

Счетоводство и одит





Финанси





Счетоводство и финанси



Застраховане и осигуряване



Икономика и търговия



Бизнес икономика



Предприемачество и инвестиционен мениджмънт



Недвижими имоти и инвестиции



Маркетинг



Дигитални медии и ПР



Международен бизнес (с преподаване на английски език)



Международни икономически отношения



Индустриален бизнес и предприемачество



Логистика



Аграрен бизнес



Редовно електронно обучение







Екологичен бизнес и регионална сигурност



Бизнес информационни системи



Стокознание и митническа дейност



Мениджмънт



Публична администрация



Съдебна администрации



Туризъм



Международен туризъм (с преподаване на руски език)



Информатика и компютърни науки



Мобилни и уеб технологии





ВЪЗМОЖНОСТ
ЗА РАННО ЗАПИСВАНЕ
Икономически университет – Варна дава възможност за ранно записване на
кандидат-студенти, лауреати на национални,
международни и организирани от университета олимпиади, както и на получилите
оценка минимум Много добър 5,00 на положен в нашия университет електронен кандидатстудентски изпит.
Съвместно със средните училища
се организират национални олимпиади по
математика, информатика, български език
и литература, география на България, икономика, управление и предприемачество и др.
Класираните на първо място с постигнат резултат минимум 50% от максималния брой
точки се приемат в специалност по избор и се
освобождават от семестриални такси за първата година от обучението (при записване в
редовна форма). Класираните на второ и трето място с постигнат резултат минимум 50%
от максималния брой точки се освобождават от семестриална такса за първия учебен
семестър (при записване в редовна форма).
Участниците в национални олимпиади с постигнат резултат мин. 50% от максималния
брой точки при участие в класиране на ранен
прием се приемат в специалност по техен избор.

БАЛООБРАЗУВАНЕ
Максималният бал за класиране на кандидат-студентите за всички специалности е 24 и се образува като сума от:
 средния успех от дипломата за средно образование;
 оценката по български език и литература от дипломата за средно образование;
 оценката по математика от дипломата за средно образование;
 оценката от държавен зрелостен изпит или електронен кандидатстудентски
изпит /резултат от олимпиада/.
Кандидатите за специалности „Международен бизнес“ /англ.език/, „Счетоводство“ /англ.ез./ и „Международен туризъм“ /руски език/ доказват изискващото се ниво на владеене на езика със сертификат или с оценка от положен
държавен зрелостен изпит.
Обучението по специалност „Счетоводство“ с преподаване на английски език
стартира от учебната 2019/2020 г.

Кандидатстудентските изпити за учебната
2018/2019 година в Икономически университет – Варна се провеждат всяка седмица.
Графикът можете да намерите в сайта на
ИУ – Варна:
http://ksptests.ue-varna.bg/index.php
За бърз достъп можете да използвате този
QR код:

ЕЛЕКТРОННИ
КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТИ
 Български език и литература
 География на България
 Математика
 Икономика
Ако кандидат-студентът избере да ползва
оценка от държавен зрелостен изпит (матура), възможните варианти са:
 Български език и литература
 Математика
 Чужд език (английски, френски, немски, руски,
испански и италиански)
 Философски цикъл (Психология и логика, Етика
и право, Философия)
 История и цивилизация
 География и икономика
 Физика и астрономия
 Биология и здравно образование
 Химия и опазване на околната среда
 Държавните изпити по теория на професията и
специалността (за професиите свързани с икономика, управление и компютърни науки)

СРОКОВЕ ЗА ПОДАВАНЕ
НА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ДОКУМЕНТИ
Работно време на комисиите по прием на документи
от 8:00 до 16:30 часа (без събота и неделя и официалните празници)

От 5 февруари до 7 февруари 2018 г. включително

За кандидат-студенти, кандидатстващи за ранно
записване

От 12 март до 14 март 2018 г. включително

За кандидат-студенти, кандидатстващи за ранно
записване

От 11 април до 13 април 2018 г. включително

За кандидат-студенти, кандидатстващи за ранно
записване

От 2 май до 4 май 2018 г. включително

За кандидат-студенти, кандидатстващи за ранно
записване

От 20 юни до 6 юли 2018 г. включително

За кандидат-студенти, завършили средно
образование

От 21 юни до 28 септември 2018 г. включително

За кандидат-студенти, граждани на страни извън
Европейския съюз и Европейското икономическо
пространство

ВАЖНО: Документи се подават и онлайн в утвърдените по-горе срокове чрез сайта на университета.

СРОКОВЕ ЗА КЛАСИРАНЕ, ПОТВЪРЖДАВАНЕ
И ЗАПИСВАНЕ НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ
8 февруари
9, 12 и 13 февруари
15 март
16, 19 и 20 март
16 април
17, 18 и 19 април
8 май
9, 10 и 11 май
9 юли
10, 11, 12 и 13 юли
16 юли
17 и 18 юли

Обявяване на резултатите от класиране на кандидатствалите за ранно
записване
Заплащане на семестриална такса и издаване на документ за прием в ИУ −
Варна (за кандидатствалите за ранно записване и приети в университета)
Обявяване на резултатите от класиране на кандидатствалите за ранно
записване
Заплащане на семестриална такса и издаване на документ за прием в ИУ −
Варна (за кандидатствалите за ранно записване и приети в университета)
Обявяване на резултатите от класиране на кандидатствалите за ранно
записване
Заплащане на семестриална такса и издаване на документ за прием в ИУ −
Варна (за кандидатствалите за ранно записване и приети в университета)
Обявяване на резултатите от класиране на кандидатствалите за ранно
записване
Заплащане на семестриална такса и издаване на документ за прием в ИУ −
Варна (за кандидатствалите за ранно записване и приети в университета)
Обявяване на резултатите от първо класиране
Потвърждаване и записване с диплома оригинал
Обявяване на резултатите от второ класиране
Записване с диплома оригинал

Алиция Михайлова,

Петко Петков,

специалност „Международни икономически отношения“, II курс

специалност „Международен бизнес
с английски език“, II курс

Бях много объркана и несигурна какъв
избор да направя, взимайки едно от най-важните решения в своя живот – къде и какво да уча.
Две години след първите ми крачки в Икономически университет – Варна не съжалявам и за
секунда за направения избор! Тук се развивам
като личност, градя ценности, създавам нови
приятелства и получавам нови знания. В университета се реализират множество проекти
и събития, които помагат на студентите за
тяхното личностно, обществено и кариерно
развитие. Всеки има шанс за успех в ИУ – Варна. Успехът не е случайност. Успех се гради с
работа, постоянство, саможертва и най-вече с
любов към това, което правиш.

В България има много висши учебни заведения, но ИУ – Варна предлага
много подходящи специалности за обучение, развитие и реализация в живота.
Специалността “Международен бизнес
с преподаване на английски език” ми дава
възможност за много контакти и напълно
отговаря на желанията и предпочитанията ми. Още първата година се включих в
баскетболния отбор на университета и с
това усъществих мечтата си да играя баскетбол в елитен отбор. Вярвам и показвам
най-доброто от себе си и съм сигурен, че
това ще се отрази в моя трудов и житейски път.

Красен Георгиев,

специалност МИО, III курс
В Икономически университет – Варна
аз кандидатствах, след като посетих среща,
организирана съвместно от университета и
Търговска гимназия – Бургас. Още тогава се
впечатлих от нещата, които ни бяха представени. С течение на времето и голяма помощ
от други възпитаници на университета, аз
бях приет за студент чрез матурите, които
положих.
С първото прекрачване на прага за мен
започна едно голямо приключение. Във втори
курс, бях избран за член на Студентския съвет.
Тогава започнах да осъзнавам колко всъщност
съм доволен от това, че уча именно в този университет.
С всеки изминал ден се чувствам все
по-обнадежден за бъдещите студенти, които
ще последват нас. Ректорът е изключително
амбициозен човек, насочен изцяло към учащите и би направил всичко за студентите си.
Постоянно текат иновации, инвестира се в
материална база, организират се разнообразни
проекти и събития.
Вярвам, че ИУ – Варна е най-добрият
университет в страната и основата, която
един млад човек получава тук, не може да се
срещне на друго място в България.

Михаил Димитров,
специалност „Финанси“, III курс
Студент на годината на ИУ – Варна за 2017 г.
Икономически университет – Варна ми
направи впечатление като един от най-бързо
развиващите се университети в България.
През последните години се прави страшно
много за модернизация на учебно-материалната база, като на разположение на студентите
има изключително богата библиотека, разполагаща с над 300000 тома документални източници и достъп до множество бази данни.
Академичното ръководство е винаги
отворено за диалог със студентите и взема
предвид тяхното мнение по важни въпроси.
В университета съществуват разнообразни
клубове по интереси, които работят по проекти и организират различни събития, даващи
възможност на учащите се за връзки с бизнеса
и обмяна на идеи. От скоро функционира специална платформа – UEBN, целяща да свърже студентите с реалния бизнес. Според мен
тези фактори правят ИУ-Варна висше училище, предоставящо необходимите условия за
бъдеща успешна реализация.

Ивелина Тодорова,
специалност „Международни икономически отношения“, II курс
Когато посетих за пръв път университета, усетих, че това е моето място
за обучение. Още щом започна кандидатстудентската кампания, видях потенциала в моя избор. Специалността, която
исках, е точно отражение на мен самата
и се радвам, че избрах ИУ – Варна. Докато осъзнаеш, че привидно обикновената
стъпка от ученик до студент е всъщност
нещо доста решаващо, разбираш, че трябва
да вярваш на своето висше училище. Отговорностите и желанията са изцяло на
твоите рамене. Това те прави сериозен,
отдаден и израстващ човек. Вярвам че, ако
един студент показва най-доброто от себе
си по време на семестъра, би го показал и в
бъдещото си развитие.

Анелия Недева,
специалност „Счетоводство
и финанси“, II курс
След гимназията исках да продължа
своето образование в България. Затова избрах
ИУ – Варна – най-старото висше училище по
икономика в нашата страна, защото вярвам,
че през годините се е доказало като водещо учебно заведение с дългогодишни традиции.
Първата година мина неусетно, изпълнена с много положителни емоции и преживявания. Потопих се в една нова за мен среда.
Имах удоволствието да ми преподават професионалисти, които даваха всичко от себе си за
успеха на студентите си.
Членството ми в Студентския съвет
към ИУ – Варна ме обогатява, помага ми да се
усъвършенствам личностно и възпитава чувство на отговорност към обществото.
ИУ – Варна прави много за своите студенти. От нас се иска само да се възползваме
от предоставените възможности и да поемем
живота в свои ръце.

Facebook

LinkedIn

YouTube

Twitter

Подробна информация
за кандидатстудентския прием през 2018 година
ще намерите в сайта на университета
на адрес: www.ue-varna.bg
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