Мнения на студенти за катедра " Туризъм "
Казвам се Александър Димитров и съм докторант
към катедра “Икономика и организация на туризма”.
Историята ми започва още от 12. клас, когато се
ориентирах към специалност “Туризъм” в ИУВарна. Изборът ми не беше случаен, тъй като вече
имах две лета “стаж” на рецепция и динамиката в
работата определено ми хареса. Още в
бакалавърската програма записах допълнително две
други специалности - МИО и Журналистика, които
завърших паралелно с основната. Цялостната
подготовка на учебния процес, иновативните
методи на преподаване, изнесените лекции и
семинарни занятия, множеството контакти с хора и
компании от практиката ми помогнаха в избора за
развитие по-нататък. И така изцяло се съсредоточих
в изучаването и граденето на кариера в туризма!
След завършването с отличие на бакалавърската и
магистърската
програма
по
“Туризъм”
в
Икономически университет - Варна, вече съм втора
година докторант и не съжалявам за избора си.
Паралелно с научната работа, в практиката аз, както
и моите колеги, завършили специалност “Туризъм”,
сме предпочитани кадри. Моето развитие започна от
администратор, премина през фронт офис мениджър
в хотел, мениджър продажби в “Албена” АД. В
момента съм Акаунт мениджър за хотели в България
и Македония в Booking.com.
Казвам се Айхан Моканов, на 24 години от град
Исперих. Възпитаник съм на Икономически
университет Варна и по-конкретно на катедра
„Икономика и организация на туризма“. Завърших
бакалавърската си степен с отличие, специалност
„Туризъм“. Изкарах магистърската си степен, също
там, също с отличие, специалност „Международен
туристически бизнес“. Когато записах „Туризъм“,
нямах ни най-малка представа, колко правилен
избор съм направил. Беше ми дадено много знание,
подкрепено с примери от практиката, множество
изнесени обучения, екскурзии, теренни проучвания
и прочие. Всички преподаватели от катедрата са
изключително любезни, отлични специалисти и
винаги са готови да помогнат на своите студенти.
Благодарение на полученото знание и допира с
практиката, в момента работя като заместник
управител на ресторант „Лагуна Гардън“ в К.К.
Албена. Силно препоръчвам на идните поколения за
своя „алма матер“ да изберат Икономически
университет Варна, специалност „Туризъм“.
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Благодарение на доброто обучение и подкрепата на
преподавателите, реализацията е гарантирана.
Здравейте, kазвам се Владимир Георгиев и съм
завършил бакалавърска и магистърска степен с
отличие в ИУ-Варна, специалност „Туризъм“ и
„Международен Туристически Бизнес“. В момента
изпълнявам длъжността – управител на хотел,
намиращ се в к.к. „Албена“. Тази позиция ми
позволява да прилагам получените знания и умения
през годините ми на следване в специалност
„Туризъм“. Твърдо заявявам, че подготовката която
получих в университета е безценна, напълно
приложима и необходима в практиката. Познанията
натрупани по различните дисциплини, са пряко
свързани туристическия бизнес и неговото
управление. Като ръководен кадър в момента, съм
благодарен за получените безценни съвети, знания и
умения от едни от най-добрите специалисти в
областта на „Туризма“ в България.
Казвам се Диана Петрова. Завърших бакалавърска
степен в специалност "Туризъм" и Магистър
"Международен туристически бизнес".Аз съм
наполовина бесарабска българка и наполовина
украинка. Работя като специалист продажби и
резервации във"Феста Хотели". Обучението в ИУВарна ми даде хубав старт да се реализирам в
туристическата сфера след завършване на
магистратура
"Международен
туристически
бизнес". Петте години, прекарани в ИУ-Варна са
били изпълнени не само с обичайните лекции, а и с
практически уроци, мероприятия, екскурзии из
България и чужбина, които също дават по-хубава
представа за бъдеща работа.Голямата отзивчивост
на преподаватели и административни служители ми
помогнаха да се адаптирам по-бързо по време на
учебния процес и да разбера, че туризмът в
България се развива динамично и при завършването
на дадена специалност студентите имат по-голяма
възможност за реализация на хубави позиции в
сфера, в която се обучават.
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Решението ми да се обучавам в специалност
„Туризъм” в Икономически университет – Варна
предопредели живота ми в следващите няколко
години. Продължих с магистратура „Международен
туристически бизнес”, а година по-късно станах
част от докторантския състав на катедра
„Икономика и организация на туризма”.Днес
уверено прилагам наученото в практиката. Не се
срамувам от това, което съм и не съм съжалила нито
веднъж за всичкото време, което съм отделила на
туризма и науката. С много търпение и любов моите
преподаватели създадоха от мен качествен и
надежден професионалист и доизградиха характера
ми. Какво повече може да иска един млад
човек?Ако някога някой ме попита как съм
преодоляла трепета и непостоянството на
собствената си младост, бих му отговорила
следното: „Направих правилния избор, попаднах на
правилното място, сред правилните хора.”Не се
колебайте! Не се страхувайте! Защото да си част от
катедра „Икономика и организация на туризма” не е
просто избор, а въпрос на чест...
Докт. Катина Костадинова Попова-Главен
редактор на студентски електронен вестник
„Туризмини”
Катедра „Икономика и организация на туризма”
Икономически университет - Варна
Kазвам се Михаела Димитрова, завършила съм
спец. Туризъм- степен Бакалавър (2014 г.) и
Международен туристически бизнес- степен
Магистър (2015 г.), понастоящем докторант към
катедра Икономика и организация на туризма в
Икономически университет-Варна.В професионален
план, съм се реализирала и продължавам да се
реализирам в сферата на туризма. Кариерното ми
развитие премина от обслужване на гости и пряк
контакт с тях в заведения за хранене, преминавайки
към управление на човешките ресурси в туризма,
като към момента съм Мениджър човешки ресурси в
средно голяма туристическа компания. Избрах
туризма за научно и кариерно развитие, заради
усещането, което доставя. Да почувстваш
удовлетворението на госта е безценно, и колкото и
да е тежка работата, те кара да се усмихваш
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Казвам се Даниела Куртева и през 2018 година
завърших с пълно отличие магистърска степен в
Икономически Университет – Варна, специалност
"Международен Туристически Бизнес“. Завърших
специалността като продължение на бакалавърската
ми степен от Колеж по Туризъм- Варна. Избрах
Икономически Университет- Варна тъй като там
преподават едни от най-добрите практици в
областта на туризма в България. Обучението , което
университетът предлага е на най-високо равнище,
даващо изключителни нови знания – теоретични и
практически, напълно приложими в работата ми. В
момента изпълнявам длъжността „Мениджър
продажби „ – екурзоводско обслужване и
трансфери, в един от най-големите курортни
комплекси у нас – Албена.

