
Срокове за 
кандидатстване и 

прием
Начало и продължителност на 

обучението
Такси за обучение


(на семестър)


Платен прием за 
специалност на 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

700 лв.

Платен прием за 
специалност на 

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

1200 лв.

Държавна поръчка е 
достъпна за ограничен брой 

специалности.

ПРИЕМ ДОКУМЕНТИ

9-13 септември 2019


РЕДОВНА ФОРМА

14 октомври 2019

ДИСТАНЦИОННА ФОРМА

7 октомври 2019

ЗАДОЧНА ФОРМА

21 октомври 2019


КЛАСИРАНЕ

16 септември 2019

ЗАПИСВАНЕ

17-25 септември 2019


“Икономически университет – Варна е място, където всеки от Вас 
може да намери своята лична причина да придобива мъдрост, 
смелост и воля за успех! Това е модерен, стабилен, проактивен и 
иновативен университет, който през тази учебна година чества 
своята 100 годишнина. 

Девизът на нашия университет е: „С академични традиции в 
бъдещето!“. Ето защо ние базираме нашите усилия върху опита и 
традициите, но се стремим да бъдем гъвкави във всичко, което 
правим и в частност в процеса на обучение. Това се проявява в 
бързо развиващата се мрежа от партньорства на нашия 
университет с бизнеса, публичната администрация, 
образователни структури в страната и чужбина, нестопанския 
сектор и др. Насочаваме усилия към корпоративни социални 
инициативи. Стремим се да модифицираме класическото 
образование по посока на постигане на разумен баланс между 
знания, умения и компетенции с акцент върху „учене чрез 
правене“ (на място в бизнеса и широко присъствие на бизнеса в 
университета).




 проф. д-р Евгени Станимиров


ректор на Икономически университет – Варна

бизнес Партньори
по съвместни магистърски програми с бизнеса

КОНТАКТИ

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

Магистърска

степен

Прием в ОКС “Магистър”

2019/2020 година

Икономически
университет -
Варна

списък с образователни програми

ЗАБЕЛЕЖКА:

Редовно електронно обучение - студентите се обучават в редовна форма, но имат достъп до електронни учебни 
материали, налични на e-Learn платформата на ИУ-Варна.

Редовно модулно обучение - обучението на студентите по отделните учебни дисциплини е структурирано в модули, 
като всекиследващ модул стартира след приключване на обучението на предходния. Част от учебните занятия по 
програмите в модулнатаформа на обучение ще се провеждат в часовия диапазон след 16:00 часа и в почивните дни.

1. Счетоводство и контрол 

2. Публични финанси


3. Банков мениджмънт


4. Корпоративни финанси


5. Финанси и иновации


6. Корпоративен бизнес и 
управление



7. Логистичен мениджмънт



8. Глобален търговски бизнес



9. Строително 
предприемачество



10. Недвижими имоти

и инвестиции



11. Бизнес икономика



12. Управление на проекти



13. Аграрен бизнес



14. Бизнес консултиране



15. Качество и експертиза

на стоките



16. Управление на продажбите

и мърчандайзинг



17. Реклама и медийни

комуникации 



18. Маркетинг и бранд 
мениджмънт



19. International Business and

management (англ. ез.)



20. Международен бизнес



21. Конкурентно и бизнес

разузнаване



22. Информационен

мениджмънт в бизнеса



23. Мениджмънт на

организациите



24. Мениджмънт на

човешките ресурси



25. Публичен мениджмънт

и административна власт



26. Международен туристически

бизнес



27. Мобилни и уеб технологии



28. Computer Science (англ. ез.)






