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Уважаеми кандидат-магистри,
Икономически университет – Варна е 
място, където всеки от Вас може да на-
мери своята лична причина да придоби-
ва мъдрост, смелост и воля за успех!
Да бъдете част от студентите, обуча-
вани в образователно квалификацион-
на степен "магистър" в Икономически 
университет – Варна, е не само сред-
ство за бъдеща професионална реализа-
ция, но и възможност за себеоткриване 
и себедоказване, за реализиране на идеи 
и постигане на цели. 

Ние, в Икономически университет – Варна, се гордеем със своето минало и всеки ден 
градим своето бъдеще. Вярна на историята и задължена на традициите, оставени 
от основателите, днес академичната ни общност постига високи стандарти в обра-
зованието, следвайки европейската политика за конкурентоспособност на кадрите и 
успешна реализация на студентите.

Бъдете убедени, че сте направили правилния избор! Пожелавам Ви успех!
                                                                                              

                                                                                                                                                                                                      проф. д-р Евгени Станимиров
                                                                                                                                                                                                                 ректор на Икономически университет – Варна

Икономически университет - Варна под-
крепя проекти за обмен на знания в об-
разователната и научно-изследовател-
ска работа с чуждестранни академични 
центрове, поддържа международни 
контакти и развива сътрудничество с 
над 145 чуждестранни висши учили-
ща-партньори, което дава възможност 
за студентска мобилност по различни 
програми - "ERASMUS +", "CEEPUS" и 
др. Университетът поддържа активно 
партньорство с бизнеса и публичната 
администрация, което спомага за фор-
миране на необходимите знания, уме-
ния и компетенции и за успешно кари-
ерно развитие на младите хора.

ЗАЩО 
ДА ИЗБЕРЕМ 
ИКОНОМИЧЕСКИ 
УНИВЕРСТИТЕТ – 
ВАРНА?
Икономически университет – Варна е 
основан през 1920 година като първо-
то висше икономическо училище и вто-
ри университет в страната (след Со-
фийския университет). В своята почти 
100-годишна история ИУ – Варна е под-
готвил над 130 000 икономисти. Чужде-
странни студенти от почти 60 различни 
националности са завършили висшето 
си образование тук. Днес в университе-
та се обучават близо 10 000 български и 
чуждестранни студенти. Икономически 
университет - Варна е акредитирана на-
учна и образователна институция, сер-
тифицирана по ISO 9001:2015, която не 
спира да утвърждава своя авторитет и 
престиж. 

ИУ – Варна е удостоен с приза "Сграда 
на годината - 2015" в категория "Сгра-
ди паметници на културата, музеи, хра-
мове". Материалната база за обучение и 
научноизследователска дейност непре-
къснато се модернизира. В трите учеб-
ни комплекса се използват над 130 ау-
дитории за обучение и изследователска 
дейност, а за да се осигури още по-добра 
работна среда, инвестициите в тази на-
сока продължават.



ИЗБОРЪТ НА МАГИСТЪРСКА СПЕЦИАЛНОСТ
В ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ  ВАРНА ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ:

 ; да профилирате и задълбочите своята 
подготовка по вече придобита специ-
алност в ОКС "бакалавър";

 ; да получите допълнителна широ-
копрофилна и интердисциплинар-
на подготовка по друга специалност, 
различна от придобитата в ОКС "бака-
лавър" или "магистър";

 ; да разширите и задълбочите своите 
икономически и управленски знания, 
както и да придобиете практически 
умения и компетентности в отделни-
те професионални направления;

 ; да разширите възможностите си за 
професионална реализация с между-
народно призната диплома;

 ; да извървите своя професионален път 
уверени, можещи и компетентни.

Библиотеката на Икономически уни-
верситет – Варна е носител на награда-
та "Библиотека на годината 2011" на Бъл-
гарската библиотечно-информационна 
асоциация. Днес тя е една от най-модер-
ните в страната с над 350 хиляди библи-
отечни единици и с осигурен абонамент 
за най-добрите информационни елек-
тронни бази и издания. От 2007 г. е одо-
брена за Европейски документационен 
център, като получава и предоставя за 
ползване издания на Европейската ко-
мисия.
ИУ - Варна разполага с модерен Център 
за електронно и дистанционно обучение, 

който извършва технологична и логис-
тична поддръжка на дистанционната и 
редовна електронна форма на обучение в 
университета.
Икономически университет – Варна е ино-
вативен и високотехнологичен. Шест из-
следователски центъра, обединени в Науч-
ноизследователски институт, обогатяват 
връзката между бизнеса и обучението 
чрез интердисциплинарни изследвания, 
анализи и консултации.
Икономически университет - Варна има 
минало, с което се гордее и бъдеще, с кое-
то продължава да се утвърждава сред 
университетите в Европа.

ЦЕНТЪР
ЗА МАГИСТЪРСКО 
ОБУЧЕНИЕ
Център за магистърско обучение в ИУ – 
Варна извършва всички дейности, свър-
зани с подготовката, организацията и 
провеждането на приема на студенти в 
образователно-квалификационна сте-
пен „магистър“ и координира дейност-
та на катедрите при провеждането на 
обучението за придобиване на магис-
търска степен. През годините Икономи-
чески университет – Варна е подготвил 
над 20 000 магистри в различни специ-
алности от четири професионални на-
правления.

Обучението в магистърските специалности на ИУ – Варна се осъществява в 
четири професионални направления: "Икономика", "Администрация и управле-
ние", „Туризъм“, "Информатика и компютърни науки". Формата на обучение в 
ОКС „магистър“ е редовна (включително редовна електронна и редовна модул-

на), задочна или дистанционна. 
Приемът в ОКС „магистър“ за обучение по държавна поръчка се осъществява 
съгласно утвърдените от Министерски съвет планови места за прием за съот-

ветната учебна година.



Професионално 
направление Специалност

Форма на обучение
Забележка

редовна задочна дистанционна

Икономика

Счетоводство и контрол   
Публични финанси 
Банков мениджмънт  
Корпоративни финанси 
Финанси и иновации 
Корпоративен бизнес и управление  
Логистичен мениджмънт  
Глобален търговски бизнес  редовна електронна
Строително предприемачество 
Недвижими имоти и инвестиции 
Бизнес икономика 
Управление на проекти 
Аграрен бизнес   редовна електронна
Бизнес консултиране   редовна електронна
Качество и експертиза на стоките 
Управление на продажбите и мърчандайзинг  редовна модулна
Реклама и медийни комуникации  редовна модулна
Корпоративен маркетинг  редовна електронна, модулна
Маркетинг и бранд мениджмънт  редовна модулна
International Business and Management (англ. ез.)  редовна модулна
Международен бизнес 
Конкурентно и безнес разузнаване 
Информационен мениджмънт в бизнеса 

Администрация 
и управление

Мениджмънт на организациите 
Мениджмънт на човешките ресурси 
Публичен мениджмънт и административна власт 

Туризъм Международен туристически бизнес  
Информатика и 

компютърни науки
Мобилни и уеб технологии 
Computer Science (англ. ез.) 

Предлагани магистърски специалности за учебната 2019/2020 г. 
по професионални направления и форми на обучение

ЗАБЕЛЕЖКА:
Редовно електронно обучение - студентите се обучават в редовна форма, но имат достъп до електронни учебни материали, на-
лични на e-Learn платформата на ИУ-Варна.
Редовно модулно обучение - обучението на студентите по отделните учебни дисциплини е структурирано в модули, като всеки 
следващ модул стартира след приключване на обучението на предходния. Част от учебните занятия по програмите в модулната 
форма на обучение ще се провеждат в часовия диапазон след 16:00 часа и в почивните дни.



СЪВМЕСТНИ 
МАГИСТЪРСКИ 
ПРОГРАМИ 
С БИЗНЕСА
Приоритет за Икономически универ-
ситет – Варна е подготовката на висо-
ко квалифицирани кадри, чиито зна-
ния, умения и компетенции отговарят 
на потребностите на съвременните биз-
нес организации. С цел повишаване на 
практическата насоченост и качеството 
на образователната услуга в универси-
тета се провежда обучение по съвмест-
ни магистърски програми с бизнеса. 
Тази инициатива допринася за постига-
не на по-тясна взаимосвързаност меж-
ду образованието и бизнеса.

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ 
В ОКС „МАГИСТЪР“ ЗА 2019/2020 г.
Независимо от формата на обучение (редовна, редовна електронна, редовна модулна, 
задочна или дистанционна), приемът в ОКС „магистър“ в Икономически университет 
- Варна се реализира на три етапа:

Прием месец юни 2019 г. 
 ; подаване на документи – в края на месец юни 2019 г.
 ; класиране – месец юли 2019 г.
 ; записване – месец юли 2019 г.

Прием месец септември 2019 г.
 ; подаване на документи – в началото на месец септември 2019 г.
 ; класиране – в средата на месец септември 2019 г.
 ; записване – от средата до края на месец септември 2019 г.

Прием месец януари 2020 г. 
Този етап на приема се отнася само за кандидати, придобили ОКС „бакалавър“ или 
„магистър“ в „Други направления и други области на висше образование“ (ДНДО) или 
придобили ОКС „професионален бакалавър“ в „Същото професионално направление“ 
(СПН).

 ; подаване на документи – през месец януари 2020 г.
 ; класиране – месец февруари 2020 г.
 ; записване – месец февруари 2020 г.

Конкретните дати по приема ще бъдат обявени в сайта на университета:
www.ue-varna.bg
Работното време на комисиите за прием на документи е от 8.00 до 16.30 часа. 
(без събота и неделя и официалните празници).

През учебната 2019/2020 г. обучението в 
специалност „Банков мениджмънт“ ще се 
провежда съвместно с „БАНКА ДСК“ ЕАД 
и SOCIETE GENERALE ЕКСПРЕСБАНК. 
Обучението на студентите в магистър-
ска специалност „Управление на про-
дажбите и мърчандайзинг“ ще се про-
вежда съвместно с фирма „FANTASTIC 
SERVICES“, като се предвижда участие 
на специалисти от фирмата в процеса 
на обучение, както и организиране на 
„Мастер клас по маркетинг“.

Обучението в специалност „Корпорати-
вен бизнес и управление“ ще се провеж-
да с активното участие на специалисти 
от Асоциацията на индустриалния ка-
питал в България.
В обучението на студентите от магистър-
ска специалност „Аграрен бизнес“ ще се 
включат експерти от Асоциацията на зе-
меделските производители в България.



ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО
За завършилите същата специалност (СС) и за завършилите ОКС „бакалавър“ и ОКС 
„магистър“ в направление „Стопански, правни науки и управление" (СПНУ) обучение-
то е с продължителност 2 семестъра за редовна (включително редовна електронна 
и редовна модулна), задочна и дистанционна форма на обучение.
За завършилите предходна образователна степен в „Други направления и други об-
ласти на висше образование“ (ДНДО) и завършилите в „Същото професионално на-
правление“ (СПН) професионални бакалаври обучението е с продължителност 3 
семестъра за редовна (включително редовна електронна и редовна модулна), за-
дочна и дистанционна форма на обучение. 

УСЛОВИЯ 
ЗА ПРИЕМ
Студентите в образователно-квалифи-
кационна степен "магистър" се приемат 
чрез конкурс по документи.
Минималният успех за кандидатства-
не за обучение срещу заплащане е "до-
бър" от дипломата за завършена степен 
"професионален бакалавър", "бакала-
вър" или "магистър". 
Успех от дипломата за завършена сте-
пен на висшето образование е успе-
хът, който се формира като средноари-
тметична оценка от средния успех по 
предметите, включени в учебния план, 
и от средния успех от оценките от дър-
жавните изпити или от защитата на 
дипломна работа.
За завършилите ОКС „бакалавър“ или 
„магистър“ се допуска да кандидат-
стват във всички обявени от ИУ – Вар-
на магистърски специалности и фор-
ми на обучение. Завършилите ОКС 
„професионален бакалавър“ имат 
право да кандидатстват единствено в 
същото професионално направление 
(СПН), съответстващо на завършена-
та специалност в ОКС „професиона-
лен бакалавър“.



ГЮЛШЕН ШАБАНОВА
специалност
„Логистичен мениджмънт“ 
ОБРАЗОВАНИЕТО ПРИДАВА
НА ЧОВЕКА ДОСТОЙНСТВО!
„Входящите материали”, с които разпо-
лагах на входа на обучението ми в ма-
гистърската програма по „Логистичен 
мениджмънт“, бяха изключителната 
жажда за нови знания, непреодолима ам-
биция за реализация и стабилна основа 
от безценни познания, придобити по вре-
ме на четиригодишното ми обучение в 
Икономически университет – Варна, спе-
циалност „Логистика“, ОКС „бакалавър“.
Магистърската програма е изключител-
но предизвикателна, динамична, адек-
ватно съобразена с най-актуалните 
тенденции в областта на логистиката 
и веригите на доставки, изискваща ана-
литична мисъл, креативност, всеотдай-
ност и солидни познания в областта. 
Безспорно отлична възможност за над-
граждане на знания и самочувствие!  Про-
грамата е съобразена както с нуждите 
на студенти, завършили бакалавърска-
та си степен в същото професионално 
направление, така и с нуждите на коле-
ги от други професионални направления. 

Работата в екип по различни проекти, 
дискусиите по време на подходящо под-
браните дисциплини в учебната дей-
ност, обменът на знания и опит, който 
преподавателите са готови да предоста-
вят във всеки един момент на студенти-
те, са само част от предимствата на 
програмата!
На изхода излизам от това приключение, 
представяйки себе си като амбициран, 
млад специалист, с увереност за успеш-
на бъдеща реализация, с необходимите 
теоретични и практически познания, с 
нестихваща страст към логистиката, 
ясна посока и нови, още по-големи цели! 
Изказвам своите благодарности към 
Икономически университет – Варна за 
възможността да се нарека горд възпи-
таник на едно от най-престижните ви-
сши учебни заведения, утвърдило авто-
ритета и академичните си традиции 
през годините!
Благодаря на преподавателите, които 
осигуриха обучението ми в специалност 
„Логистичен мениджмънт“, които бяха 
основна движеща сила в моето развитие, 
превърнаха се в мои приятели и еталон 
за абсолютен професионализъм!
За мен беше чест да бъда част от това 
академично приключение!

В интерес на нашите студенти и с оглед 
предоставяне на по-добри възможнос-
ти за реализация поддържаме и разви-
ваме партньорства, благодарение на 
които се осигуряват необходимите за 
бизнеса кадри.

НАШИ ПАРТНЬОРИ СА:
 ; Висше училище Вормс – Германия;
 ; Университет Нотингам Трент – Ве-
ликобритания;

 ; Висше училище Сейнайоки – Фин-
ландия;

 ; Университет Лимерик – Ирландия;
 ; Висше училище по мениджмънт 
Страсбург – Франция;

 ; Фонтис международно висше учи-
лище по икономика – Нидерландия;

 ; Санкт-Петербургски държавен ико-
номически университет – Русия;

 ; Уралски държавен икономически 
университет – Русия;

 ; Българска търговско–промишлена 
палата;

 ; Българска туристическа камара;
 ; Камара на строителите в България;
 ; Бизнес организации и работодатели;
 ; Асоциация на земеделските произ-
водители в България.



ДЕСИСЛАВА СТОЯНОВА 
специалност „Аграрен бизнес“

Завърших магис-
търското си обу-
чение в специал-
ност „Аграрен 
бизнес” през 2018г. 
Напълно съм удо-
влетворена от 
преподаватели-
те в катедрата, 
от начина им на 
преподаване и от 
отношението им 
към нас - студен-
тите.  Не случай-
но избрах тази 
специалност, тъй 

като искам да се развивам в тази сфера. Изуча-
ват се много актуални и интересни неща, които 
впоследствие ще са ми от полза в професионално-
то ми развитие. Чрез това обучение затвърдих 
познанията си от бакалавърска степен и придо-
бих нови, които ще са ми полезни занапред. 
Ако мога да се върна назад пак бих избрала специ-
алност „Аграрен бизнес” за моето обучение и раз-
витие.  

АНТОНИО ХАДЖИКОЛЕВ 
специалност „Информатика“
Последните години се характеризират 
с метаморфоза на висшето образование 
в България. Някои млади хора избират 
да се обучават в чужбина, други пред-
почитат да не продължат своето обу-
чение, но има и такива, които вярват, 
че реализацията в България е възмож-
на! Търсейки винаги най-доброто за себе 
си, избрах Икономически университет 
– Варна! През 2016 г. завърших ОКС „ба-
калавър“, специалност „Бизнес инфор-
мационни системи“, а през 2019 г. – ОКС 
„магистър“, специалност „Информати-

ка“. В края на своето обучение с увереност смея да твърдя, че този избор е бил 
повече от правилен – тук аз получих много знания, разширих своя кръгозор и 
намерих много съмишленици.
Препоръчвам магистърското обучение в Икономически университет – Варна 
на всеки, който иска да израсне като специалист и като личност. В днеш-
ната динамична конюнктура, нашата Алма матер остава вярна на свои-
те традиции, като същевременно с това съумява да бъде лидер и в областта 
на иновациите. Бих могъл да обобщя отличителните белези на обучението, 
предлагано от Икономически университет – Варна, в две основни направле-
ния – високо качество и широка практическа приложимост на получените 
знания. Вярвам, че именно те представляват необходимата основа за успеш-
на реализация на всеки бъдещ магистър!
Ако отново съм изправен пред избора къде да продължа своето обучение, 
то несъмнено отговорът ще бъде само един – Икономически универси-
тет – Варна!

АНДРЕАНА БОРИСОВА, 
специалност „Глобален 
търговски бизнес“
Изминалите 5-години бяха из-
пълнени както с предизви-
кателства, така и с много 
прекрасни и вдъхновяващи мо-
менти. Наученото през всяка 
една от тях ни предостави не 
само възможност за академич-
но развитие и професионална 
реализация, но и ни даде шанса 
да се развиваме и доизгражда-
ме като личности. Личности, 
готови да поемат своята об-

ществена инициатива и социална роля. 
Огромен принос в това ни израстване имат нашите препода-
ватели, които с желание и упорство успяха да ни въведат в 
сферата на икономическото познание. По-важното, обаче, на 
което ни научиха, е как да бъдем устремени. Как да не се упова-
ваме на хипотези и твърдения, а сами да преоткриваме истин-
ността им. Все качества, които са незаменими. 
И днес можем да потвърдим, че ИУ – Варна осъществява 
най-важния дълг за всяко висше учебно заведение  – а именно 
“да учи на мъдрост, а не само на професия, на характер, а не 
само на техники”. 

ЖЕНИ НИКОВА 
специалност „Качество и експертиза на стоките“
Завърших магистърска 
специалност „Качество и 
експертиза на стоките“. 
Искам да изкажа огромна-
та си благодарност към 
хората, насочили ме към 
избора на тази изключи-
телно актуална специал-
ност, която ми е полезна 
както за професионалното 
израстване, така и в жи-
тейски план. Обучението в 
образователно-квалификационна степен „магистър“ разкри за 
мен нови хоризонти, знанията, които придобих, ме направи-
ха по-добър специалист в моята любима област – козметика-
та. Благодарна съм на чудесните и всеотдайни преподаватели, 
а също и за добрата материална база за обучение. 
Скъпи бакалаври, ако все още се колебаете при избора на спе-
циалност в образователно-квалификационна степен „ма-
гистър“, горещо ви препоръчвам „Качество и експертиза на 
стоките“!
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Допълнителна информация относно правилата 
за кандидатстване в ИУ – Варна можете да получите от:
ЦЕНТЪР ЗА МАГИСТЪРСКО ОБУЧЕНИЕ, СТ. 114, ЕТ. I

телефон: 052/830 806;
мобилен телефон: 0885/637 600

e-mail: cmo@ue-varna.bg
9002 Варна, бул."Княз Борис I" № 77
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