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Уважаеми кандидатмагистри,
Да бъдете част от
студентите, обучавани в образователно-квалификационна
степен „магистър“ в
Икономически университет – Варна, е не
само средство за бъдеща професионална реализация,
но и възможност за себеоткриване и себедоказване, за
реализиране на идеи и постигане на цели. Висшето
училище е място, където всеки от Вас може да намери своята лична причина да придобива мъдрост, смелост, воля за успех и щастие.
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 образованието, следвайки европейската политика за конкурентоспособност на кадрите и успешна реализация
на студентите.
Пожелавам Ви успех!
Проф. д-р Пламен Илиев
Ректор на Икономически университет – Варна

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕМ ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСТИТЕТ – ВАРНА?
Икономически университет - Варна е основан през 1920 година като първото висше икономическо училище и втори университет в страната (след Софийския университет). В своята
98-годишна история ИУ – Варна е подготвил над 127 000 икономисти. Чуждестранни студенти от почти 60 различни националности са завършили висшето си образование тук. Днес в
университета се обучават над 10 000 български и чуждестранни студенти. Икономически университет - Варна е акредитирана научна и образователна институция, сертифицирана по ISO
9001:2008, която не спира да утвърждава своя авторитет и престиж.
Икономически университет – Варна подкрепя
проекти за обмен на знания
в образователната и научно-изследователска работа с чуждестранни академични центрове, поддържа международни
контакти и развива сътрудничество с над 130 чуждестранни
висши училища-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 формиране на необходимите знания, умения, компетенции и за успешно кариерно развитие на младите хора.

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕМ ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСТИТЕТ – ВАРНА?
ИУ – Варна е удостоен с приза „Сграда на годината – 2015“ в категория „Сгради паметници
на културата, музеи, храмове“. Материалната база за обучение и научноизследователска дейност непрекъснато се модернизира. В двата учебни комплекса се използват 130 аудитории за
обучение и изследователска дейност, а за да се осигури още по-добра работна среда, инвестициите в тази насока продължават и през настоящата година.
Библиотеката на Икономически университет – Варна е носител на наградата „Библиотека
на годината 2011“ на Българската библиотечно-информационна асоциация. Днес тя е една от
най-модерните в страната с над 350 хиляди библиотечни единици и с осигурен абонамент за
най-добрите информационни електронни бази и издания. От
2007 г. е одобрена за Европейски документационен център,
като получава и предоставя за ползване издания на Европейската комисия.
ИУ – Варна разполага с модерен Център за електронно и
дистанционно обучение, който извършва технологична и логистична поддръжка на дистанционното и редовното електронно обучение в университета.
Икономически университет – Варна има минало, с което
се гордее, и бъдеще, с което продължава да се утвърждава
сред университетите в Европа.

ЦЕНТЪР ЗА МАГИСТЪРСКО ОБУЧЕНИЕ
Центърът за магистърско обучение в ИУ – Варна извършва всички дейности, свързани с
подготовката, организацията и осъществяването на приема на студенти в образователно-квалификационна степен „магистър“. Той координира дейността на катедрите при провеждането на обучението за придобиване на магистърска степен. През годините Икономически
университет – Варна е подготвил над 20 000 магистри в различни специалности от четири
професионални направления.
Изборът на магистърска специалност в Икономически университет – Варна дава възможност:
• да профилирате и задълбочите своята подготовка по вече придобита специалност в ОКС
„бакалавър“;
• да получите допълнителна широкопрофилна и интердисциплинарна подготовка по друга
специалност, различна от придобитата в ОКС „бакалавър“ или „магистър“;
• да разширите и задълбочите своите икономически и управленски знания, както и да придобиете практически умения и компетентности в отделните професионални направления;
• да разширите възможностите си за професионална реализация с международно призната
диплома;
• да извървите своя професионален път уверени, можещи и компетентни.
Обучението в магистърските специалности на ИУ – Варна се осъществява в четири професионални направления: „Икономика“, „Администрация и управление“, „Туризъм“, „Информатика и компютърни науки“. Формата на обучение в ОКС „магистър“ е редовна (включително редовна електронна и редовна модулна), задочна или дистанционна.
Приемът в ОКС „магистър“ за обучение по
държавна поръчка се
осъществява съгласно утвърдените от Министерския съвет планови места
за прием за съответната
учебна година.

Предлагани магистърски специалности за учебната 2018/2019 г.
по професионални направления и форми на обучение
Професионално
направление

Икономика

Администрация
и управление
Туризъм
Информатика
и компютърни
науки

Специалност

Форма на обучение
дистанредовна задочна
ционна

Счетоводство и контрол
Публични финанси
Банков мениджмънт
Корпоративни финанси
Финанси и иновации
Корпоративен бизнес и управление
Логистичен мениджмънт
Глобален търговски бизнес
Строително предприемачество
Недвижими имоти и инвестиции
Бизнес икономика
Управление на проекти
Аграрен бизнес
Бизнес консултиране
Качество и експертиза на стоките
Управление на продажбите и мърчандайзинг
Реклама и медийни комуникации
Маркетинг и бранд мениджмънт
Корпоративен маркетинг
Комуникации и бизнес развитие
International Business and Management (англ. ез.) *
Международен бизнес
Конкурентно и бизнес разузнаване
International Business and Economics (англ. ез.) **
Информационен мениджмънт в бизнеса
Мениджмънт на организациите
Мениджмънт на човешките ресурси
Публичен мениджмънт и административна власт
Международен туристически бизнес
Мобилни и уеб технологии






Computer Science (англ. ез.)





























Забележка






редовна електронна




редовна електронна
редовна електронна
редовна модулна
редовна модулна
редовна модулна
редовна електронна, модулна
редовна модулна
редовна модулна



* Магистърска специалност „International Business and
Management“ се провежда в редовно модулно обучение
(съвместно с Nottingham Trent University – Великобритания).
** Магистърска специалност „International Business and
Economics“ се провежда в редовно обучение (съвместно с
Universal Business School, Mumbai – Индия).
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 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 университет – Варна е
подготовката на високо квалифицирани кадри, чиито
знания, умения и компетенции отговорят на потребностите
на съвременните бизнес организации. С цел повишаване на
практическата насоченост и качеството на образователната
услуга в университета се провежда обучение по съвместни
магистърски програми с бизнеса.
През учебната 2018/2019 г. обучението в специалност „Банков мениджмънт“ ще се провежда съвместно с
„БАНКА ДСК“ ЕАД и SOCIETE GENERALE ЕКСПРЕСБАНК.
Обучението на студентите в магистърска специалност
„Управление на продажбите и мърчандайзинг“ ще се провежда 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“.

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ОКС „МАГИСТЪР“ ЗА 2018/2019 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 2018 г.
• подаване на документи – в края на месец юни 2018 г.
• класиране – месец юли 2018 г.
• записване – месец юли 2018 г.
Прием месец септември 2018 г.
• подаване на документи – в началото на месец септември 2018 г.
• класиране – в средата на месец септември 2018 г.
• записване – от средата до края на месец септември 2018 г.
Прием месец януари 2019 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 2019 г.
• класиране – месец февруари 2019 г.
• записване – месец февруари 2019 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, неделя и официалните празници).

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО
За завършилите същата специалност (СС) и за завършилите ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ в направление „Стопански, правни науки и управление“ (СПНУ) обучението е с продължителност 2 семестъра за редовна (включително редовна електронна и редовна модулна),
задочна и дистанционна форма на обучение.
За завършилите в „Други направления и други области на висше образование“ (ДНДО)
и завършилите в „Същото професионално направление“ (СПН) професионални бакалаври
обучението е с продължителност 3 семестъра за редовна (включително редовна електронна и
редовна модулна), задочна и дистанционна форма на обучение.
За магистърска специалност „International Business and Management“ (осъществявана съвместно с Nottingham Trent University - Великобритания) продължителността на обучението e
4 семестъра. Първите два семестъра се провеждат от преподавателски екипи на ИУ – Варна.
След успешното завършване на първите два семестъра студентите се обучават 4 месеца във
Великобритания, а четвъртият семестър включва разработване на дипломна работа и се провежда отново в ИУ – Варна.
За магистърска специалност „International Business and Economics“ (осъществявана съвместно с Universal Business School – Mumbai, Индия) продължителността на обучението е
4 семестъра, разпределени в 15 месеца. Първият семестър обучението се провежда от преподавателски екип на ИУ-Варна, вторият семестър се провежда в Universal Business School
- Индия, а последните два семестъра обучението е отново в ИУ-Варна.

УСЛОВИЯ ЗА ПРИЕМ
Студентите в образователно-квалификационна степен
„магистър“ се приемат чрез конкурс по документи.
Минималният успех за кандидатстване за обучение
срещу заплащане е „добър“ от дипломата за завършена
степен „професионален бакалавър“, „бакалавър“ или „магистър“.
Успех от дипломата за завършена степен на висшето
образование е успехът, който се формира като средноаритметична величина от средния успех по предметите,
включени в учебния план, и от средния успех от оценките
от държавните изпити или от защитата на дипломна работа.

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















Наши партньори са:
Висше училище Вормс – Германия;
Университет Нотингам Трент – Великобритания;
Висше училище Сейнайоки – Финландия;
Университет Лимерик – Ирландия;
Висше училище по мениджмънт Страсбург – Франция;
Фонтис международно висше училище по икономика –
Нидерландия;
Санкт-Петербургски държавен икономически 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 производители в България.

МНЕНИЯ НА ДИПЛОМИРАНИ МАГИСТРИ
Доброто образование е изключително важно за всеки един млад човек. Именно такова образование
може да се получи в Икономически университет – Варна, където в магистърска степен всеки студент
може да усъвършенства своите знания, да придобие нови умения и това да му помогне за успешно
професионално развитие. За това наше израстване допринася невероятният преподавателски екип,
който е готов да помогне на всеки един студент и да му даде нужните знания, напътствия и съвети.
Наистина си заслужава да се избере магистърска специалност в този университет, защото това е
още едно стъпало в професионалното развитие на всеки един от нас!
Мирена Фотева,
специалност
„Международен
туристически бизнес“

Надежда Николова,
специалност
„Банков мениджмънт“
Завършила съм ОКС „бакалавър“ – специалност „Финанси“, през 2016 г. в Икономически университет – Варна. Решението да запиша магистърска програма в същото учебно заведение бе продиктувано от желанието ми за придобиване на специализирани познания за
банковото посредничество и подобряване на образователната ми квалификация.
Специалността „Банков мениджмънт“ ми даде възможност да задълбоча знанията си за различните функционални дименсии в
банковите организации. Изказвам признателност към преподавателите от катедра „Финанси“ към ИУ – Варна, които благодарение
на високия си професионализъм и ерудиция предоставят качествено обучение на студентите. Преподаването е съобразено с новите
реалности, породени от динамичните промени във финансовата сфера в световен мащаб.
Положително впечатление у мен оставят проведените уъркшопи и срещи с бизнеса – банки и финансови организации. По този
начин, освен затвърждаване на връзката университет – реален сектор, се предлага широк спектър от възможности за професионална
реализация и перспективно кариерно развитие на студентите от ИУ – Варна.

Ваня Христова,
специалност
„Счетоводство
и контрол“

Завършила съм бакалавърска и магистърска степен в специалност „Счетоводство и контрол“. Тази
специалност открива много хоризонти и възможности за професионална реализация. За всичко постигнато дотук и занапред трябва да сме благодарни на нашите преподаватели, които със своя професионализъм и пример успяха да оставят трайна следа в нашия живот и по този начин изпълниха дълга
си. Дипломите, които получих, не са просто документ, а показват старание, време, усилия, труд и
придобити знания, които ще ми бъдат полезни. В университета разбрах, че човек през целия си живот
следва да се усъвършенства и развива, да търси предизвикателствата и да намира верния път дори и
там, където сякаш не съществува.
Времето ще мине неусетно, но вярвам, че ще запазим спомена за студентските години, както и за
нашите преподаватели. От
позицията на времето мога
да заявя, че ако отново бях изправена пред дилемата къде
да продължа образованието
си, отново щях да избера
Икономически университет
– Варна и със сигурност същата специалност. Вярвам,
че съм направила правилния
Божидар Иванов,
избор!
специалност
„Логистичен
мениджмънт“

От магистърското обучение в специалност „Логистичен мениджмънт“ за краткия период от една година успях да разбера колко
комплексна и детайлна сфера е логистиката. През това време видях много примери от практиката на големи и успели бизнес организации чрез професионалното им представяне от моите преподаватели. Имах удоволствието да работя и да се уча от доказали се специалисти в съответните преподавани области. Към това мога да добавя, че освен в часовете, определени по разписание, съм имал подкрепата и доброто отношение от преподаватели и извън това време. Изключително полезно в магистърското обучение в ИУ – Варна е,
че то позволява на студентите да имат много по-добра комуникация както с преподавалите си, така и с останалите студенти. Бих
искал да добавя, че за мен беше удоволствие и привилегия да уча с толкова приятни хора, както и да бъда обучаван от толкова добри и
всеотдайни преподаватели. От Икономически университет – Варна получих знания, които ми помогнаха в моето кариерно развитие.
Знанията и примерите от практиката ми помагат много, което е важно за успешното навлизане и разбиране на днешния динамичен
бизнес климат.

Христина Петкова,
специалност
„International Business
and Management“
(осъществявана съвместно с Nottingham
Trent University - Великобритания)

Обучавах се в първия випуск по съвместна магистърска програма между ИУ – Варна и Nottingham
Trent University - Великобритания. Според мен това е началото на много нови възможности за всички
нас и безспорен престиж за университета. Благодаря на всички, които се пребориха за акредитацията на тази магистърска програма и на екипа от преподаватели, благодарение на които успяхме да
покажем, че българските студенти зад граница могат да бъдат сред най-добрите. Надявам се това да
е началото на поредица магистърски програми от този тип.
Днес осъзнавам, че всъщност да бъдеш сред най-добрите е доста лесно. По-лесно е от това непрекъснато да тръпнеш в очакване дали изобщо си взел изпита – познато, нали!? Мисля си, че всъщност
никога не е късно да бъдеш сред най-добрите, да започнеш отново и да докажеш, че можеш. Мисля си
и че това какво пише в края
на дипломата всъщност не е
най-важното. Важно е какво
наистина си взел със себе през
тези години. Дано това, което сме взели с нас, не е само
знанието, но и осъзнаването.
Дано да са и хубавите спомени, и добрите приятели!
Катина Попова,
специалност
„Международен
туристически бизнес“

Когато започнах обучението си в Икономически университет – Варна, нямах представа, че през следващите няколко години именно
образованието ще се превърне в мое верую. И до днес считам, че най-ценният урок, който получих от преподавателите, не се открива в
чистата теория или практическия опит, а в изграждането на навика да търсиш и откриваш, да разчиташ и интерпретираш по свой
начин всеки факт от заобикалящата те действителност. Всъщност не е ли точно това смисълът на висшето образование?
Искрено вярвам, че подобно на котките, които имат девет живота, хората могат да изживеят поне два. Един в търсене на себе си
и един, когато вече са открили призванието си. Последният винаги е изпълнен със смисъл, радост и душа! Тайната на успеха на нашия
университет се крие в това, че той по особен начин размива всякакви пространствени и времеви граници. През последните 5 години,
изживявайки своето настояще, аз всъщност градях бъдещето си – моят следващ живот.
Има една велика мисъл на Аристотел, която гласи следното: „Да образоваш ума, без да образоваш сърцето си, не е никакво образование.” Не бих могла да разбера смисъла ѝ, ако не бях прекрачила прага на Икономически университет – Варна.

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
Икономически университет – Варна
www.ue-varna.bg
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