
ОБИЧАЙ, 
РАБОТИ, 
УЧИ!

25 
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АКРЕДИТИРАНО

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ 
ПО АГРОБИЗНЕС 
И РАЗВИТИЕ НА 
РЕГИОНИТЕ

КАТАЛОГ НА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ

Ако мислиш за година 
напред – посей семе,
ако се замислиш за десет 
години напред – посади дърво,
ако мислиш за сто години 
напред – обучавай хора!
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10 ПРИЧИНИ ДА СЛЕДВАМЕ ВЪВ ВУАРР

1. Само във ВУАРР са възможни едновременно: грижа за 

семейството, работа, обучение

2. Богат избор от магистърски, бакалавърски и докторски 

програми

3. Допълнителна професионална квалификация

4. Практики, стажове и специализации в страната и чужбина

5. Участие в национални и международни проекти

6. Кариерно ориентиране и успешна реализация

7. Постоянна и ефективна връзка с потребителите на кадри

8. Консултантска дейност и научно обслужване за подпомагане на 

собствен бизнес

9. Отлична оценка на институционална акредитация и 

международен сертификат за системата за управление на 

качеството

10. Международно признаване на получаваните знания, 

придобитите умения и издаваните академични документи
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УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-
СТУДЕНТИ И РОДИТЕЛИ,

Решението за следване в универ-
ситет се базира на три фактора: 
желание; бъдеще; възможност. Бака-
лавърските, магистърските и док-
торските степени, които се предла-
гат във ВУАРР доказано осигуряват 
реализация. ВУАРР се развива вече 26 
години и няма регистрирани безра-
ботни възпитаници. 

Няма съмнение, че всички уни-
верситети изтъкват своите хуба-
ви страни – правят си реклама. Но 
често рекламите са подвеждащи. 
Ето защо най-добре е да се питат 
студентите, които вече учат в един 
университет. Само така можем да 
разберем истината. 

Оформя се традицията всички пър-
вокурсници да участват в разпреде-
лянето на награди чрез жребий между 
които екскурзии в Париж и Рим, сти-

пендии, лаптопи, таблети, почивки в ку-
рорти… Жребият се тегли по време на 
Студентския празник – 8-ми декември.

И тази година кандидатстудент-
ската кампания на висшето училище 
ще премине под мотото „Обичай, ра-
боти, учи!“, защото само във ВУАРР са 
възможни едновременно грижа за се-
мейството, работа и обучение.

Затова прилагаме световните 
иновации в електронните и дистан-
ционните форми на обучение и осигу-
ряваме подкрепа и достъп до висше 
образование и научни изследвания за 
тези, които желаят да бъдат „играчи-
те на терена“, а не „запалянковците 
на трибуната“, за тези, които искат 
да сбъднат мечти...

Пожелавам успех на трудолюбиви-
те, упоритите, предприемчивите!

Ректор:

               /Акад. проф. Д. Димитров/ 
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−	 Да осигурява достъп до висше обра-
зование в регионите, чиито географ-
ски и социален статус ограничават 
възможностите на кандидатите.

−	 Да подготвя висококвалифицирани 
специалисти с управленски умения, 
които са запознати с икономически-
те, историческите и културните тра-
диции на регионите и са способни да 
реагират своевременно и ефективно 
на предизвикателствата на реалния 
сектор и да допринасят за подготов-
ка и реализация на значими проекти за 
развитието на България и Европа.

−	 Да осигурява качествен академичен 
продукт в степенното висше образова-
ние „професионален бакалавър”, „бакала-
вър”, „магистър” и „доктор“, продължа-
ващото обучение през целия живот на 
български и чуждестранни граждани в 
областта на развитието на регионите, 
туризма, икономиката, управлението и 
администрацията, агробизнеса.

−	 В съвременната икономика на зна-
нието да се развива като образовател-
но, научноизследователско и експертно 
средище за икономически и управленски 
науки, основаващо се на взаимовръзката 
между образование, наука, академично 
сътрудничество и предприемчивост, 
съобразно индивидуалните желания на 
своите студенти и условията за пъл-
ноценна професионална реализация в 
пазарна среда, като възпитава у тях 
европейските ценности.

През 2017 г. след процедура от НАОА 
Висшето училище по агробизнес и раз-
витие на регионите – Пловдив получи 
институционална акредитация за пе-
риод от 6 г. с обща оценка 9,03.

През 2016 г. с решение на НАОА Вис-
ше училище по агробизнес и развитие 
на регионите получава програмна акре-
дитация за две докторски програми:

- през април 2016 г. – докторска 
програма „Растениевъдство“ в Про-
фесионално направление 6.1 Растени-
евъдство, с оценка 8.88, за срок от 
пет години

- през август 2016 г. – докторска 
програма „Финанси и банково дело“ в 
Професионално направление 3.8 Ико-
номика, с оценка  8.75, за срок от пет 
години

АКРЕДИТАЦИЯМИСИЯ
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БАКАЛАВЪРСКИ ПРОГРАМИ

СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ НА АГРОБИЗНЕСА

УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

УПРАВЛЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ

Професионално направление:

АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА

АГРАРНА ИКОНОМИКА

ФИНАНСИ

СЧЕТОВОДСТВО

Професионално направление: ИКОНОМИКА
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Стопанско управление Управление на агробизнеса

Специалността съчетава мотива-
ция, знания и умения в петте главни 
функции на всяка система за управле-
ние - маркетинг, иновации, финанси, 
производство и персонал, осигурявани 
с изучаване на общообразователни, 
управленски, икономически и правни 
дисциплини.

Студентите се реализират като 
мениджъри, консултанти или експерти 
в държавни или частни предприятия, ор-
ганизации от всички отрасли на индус-
трията, предимно на ръководни длъж-
ности, развиват собствен бизнес и др.

Завършилите специалността придо-
биват образователно-квалификационна 
степен “Бакалавър” и професиoнална 
квалификация “Мениджър”.

Специалността предлага подго-
товка в областта на управлението на 
предприятията от аграрния и храни-
телния сектор – производство, финанси, 
иновации, персонал и др. Обучението 
предлага фундамент, върху който сту-
дентите успешно развиват собствен 
бизнес и изпълняват задълженията си 
с талант и креативност.

Завършилите се реализират в 
държавни или частни предприятия, 
институти и организации в областта 
на агробизнеса като мениджъри, кон-
султанти и експерти по управление на 
аграрния бизнес, експерти в правител-
ствени, неправителствени, браншови 
и регионални организации и съюзи, спе-
циализирани структури за администри-
ране и контрол на програми на ЕС и др.

Завършилите специалността придо-
биват образователно-квалификационна 
степен “Бакалавър” и професиoнална 
квалификация “Мениджър”.
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Управление 
на човешките ресурси

Управление на 
информационните 

системи
Специалността подготвя профе-

сионалисти със задълбочени теоре-
тични знания и практически умения за 
развитие и рационално оползотворяване 
на човешкия капитал, като предлага 
компилация от знания и умения в област- 
та на икономиката и бизнеса, социал-
ните науки и психологията. 

Студентите се реализират като 
мениджъри по управление на човешките 
ресурси, ръководители и специалисти в 
HR отдели, консултанти, преподаватели и 
учени, както в публичния сектор, така 
и в частния бизнес.

Завършилите специалността придо-
биват образователно-квалификационна 
степен “Бакалавър” и професиoнална 
квалификация “Мениджър”.

Специалността предлага придоби-

ване на знания и умения в областта 

на проектирането и използването на 

съвременните бизнес и информационни 

системи и технологии; техническото 

и програмното осигуряване на бизнес 

процеси, анализ на нуждите от използ-

ване и обработка на информационни 

ресурси, статистически анализ; съз-

даването и поддържането на бази данни; 

осигуряване на комплексна защите-

ност на информационните ресурси; 

приложение на информационните тех-

нологии в управлението на бизнеса и 

администрацията и др.

Студентите се реализират във 

всички организации, в които се при-

лагат информационните технологии: 

държавна и местна администрация, 

организации за разработка и внедряване 

на софтуер, банкова сфера, митнически 

и данъчни институции, производствени 

и търговски предприятия и др.

Завършилите специалността придо-
биват образователно-квалификационна 
степен “Бакалавър” и професиoнална 
квалификация “Мениджър”.
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Икономика на туризма Аграрна икономика

Специалността предлага знания и 

умения за работа в туристически обекти, 

туроператорски организации, хотели, 

балнеоложки комплекси, за собствен 

бизнес и др. Има възможност за учебни 

практики и стажове в престижни 

курорти в страната и в чужбина.

Студентите се реализират във 

всички сфери на туризма като иконо-

мисти, мениджъри, консултанти и др., 

заемат позиции в организации за управ- 

ление на туризма на национално, реги-

онално и местно ниво, в неправител-

ствени организации, развиват собст-

вен туристически бизнес в областта 

на хотелиерството и ресторантьор-

ството, туроператорската, агентска 

и транспортна дейност, туристиче-

ската анимация и екскурзоводската 

дейност.

Завършилите специалността придо-
биват образователно-квалификационна 
степен “Бакалавър” и професиoнална 
квалификация “Икономист”.

Обучението обхваща дейности и 
функции, свързани със стопанската 
дейност на предприятията и институ-
циите в аграрната сфера. Студенти-
те придобиват знания и умения за мар-
кетинговата, производствената, ино-
вационната, инвестиционната, фи-
нансовата и посредническата дейност 
в организациите в сектор „Земеделие“ 
и свързаните с него институции, фи-
нансово-икономическите и пазарните 
процеси и отношения, технологията, 
организацията, управлението и механи-
змите на функциониране на аграрните 
предприятия, на държавното и пазарно 
регулиране в аграрния сектор. Запоз-
нават се с формите на конкуренция, 
факторите на производството, мето-
дите за проучване на пазарите за сел-
скостопанска продукция, спецификата 
на данъчната, финансовата и инвести-
ционната политика в аграрния бизнес.

Студентите имат необходимите 
знания и умения и успешно се реализират 
като мениджъри във всички сфери на 
агробизнеса; като  консултанти в 
областта на земеделието и храните; 
специалисти в земеделски и други 
служби; инспектори, застрахователи; 
експерти по подготовка и управление 
на национални и международни проекти; 
ръководители на кооперации; счетово-
дители; предприемачи.

Завършилите специалността придо-
биват образователно-квалификационна 
степен “Бакалавър” и професиoнална 
квалификация “Икономист”.
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Финанси Счетоводство

Обучението по специалността фор-
мира знания по въпросите на публичните 
и корпоративните финанси, данъците 
и данъчната система, бюджета и 
бюджетната политика, организацията 
и управлението на банките и банкова-
та система, валутните пазари, инвес-
тициите, сделките с ценни книжа и др.

Студентите се реализират успешно 
във финансово-кредитни институти, 
финансово-брокерски къщи, малки и 
средни предприятия, организации от 
различни отрасли и сфери на икономиката, 
финансови отдели на институционални 
инвеститори (застрахователни компа-
нии, пенсионни и здравноосигурителни 
фондове), митници, данъчни подразде-
ления, контролни органи, областни и 
общински администрации и др.

Завършилите специалността придо-
биват образователно-квалификационна 
степен “Бакалавър” и професиoнална 
квалификация “Икономист”.

Студентите придобиват теоре-

тични знания за същността на счето-

водството и счетоводната информа-

ция, за връзката им с основните функ-

ции на управлението на предприятието, 

за методите и техниките на създаване 

и използване на счетоводната инфор-

мация, за нормативната уредба на 

счетоводството в България, както и 

за неговата организация в отчетно 

обособените структури.

Обучението има за цел да формира 

практически умения за текущото сче-

товодно отчитане на стопанските 

операции и процеси в предприятията; 

изготвянето на годишния финансов 

отчет, основан на правилното тълку-

ване и прилагане на постановките, 

заложени в МСФО, МСС и СС; анализ на 

финансовото състояние и др.

Студентите имат широки възмож-

ности и перспективи за професионална 

реализация в търговски, производ-

ствени, бюджетни, банкови, застра-

хователни и пенсионносигурителни 

предприятия, както и предприятия, 

осъществяващи счетоводна и одитор-

ска дейност, органи на вътрешния кон-

трол, Сметна палата, данъчна, митни-

ческа администрация и др.

Завършилите специалността придо-
биват образователно-квалификационна 
степен “Бакалавър” и професиoнална 
квалификация “Икономист”.
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Професионално направление: 

АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ

СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ 

   - СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА АГРОБИЗНЕСА“ 

   - СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ

УПРАВЛЕНИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

   - СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ „ЕКОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ 
     И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ“

УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ 

   - СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ „РЕГИОНАЛНО ПЛАНИРАНЕ И РАЗВИТИЕ“

АРТМЕНИДЖМЪНТ

АДМИНИСТРАТИВНО-ИНФОРМАЦИОНЕН МЕНИДЖМЪНТ

УПРАВЛЕНИЕ НА КОМУНИКАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ

ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ

МЕНИДЖМЪНТ НА ХРАНИТЕ И ХРАНЕНЕТО

МЕНИДЖМЪНТ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ

Професионално направление: ИКОНОМИКА

ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА АГРОБИЗНЕСА

   -  СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ „ЕКОЛОГИЧНА СИГУРНОСТ“

   -  СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ „АГРОЛЕСОВЪДСТВО“

ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА РЕГИОНИТЕ 

   - СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ „МАРКЕТИНГ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР“

   - СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ „ТУРИЗЪМ“

ФИНАНСИ И БАНКОВО ДЕЛО

СЧЕТОВОДСТВО И ОДИТ

МЕЖДУНАРОДЕН БИЗНЕС
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равнище, управлението на човешки, 

материални, финансови и информа-

ционни ресурси в аграрния бизнес, в 

т.ч. методи и стратегии в управлението, 

количествени методи за риск менидж-

мънт, фирмени стратегии, основите 

на ЕС, особеностите на интеркултур-

ната комуникация, електронни и адми-

нистративни услуги и управленско сче-

товодство, функционирането на реги-

оналните пазари и особеностите на 

международните търговски операции, 

банковия мениджмънт и др.

Студентите се реализират като 

ръководители, консултанти и експерти 

по аграрен бизнес в държавни струк-

тури, стопански и неправителствени 

организации, стартират собствена 

дейност в областта на агробизнеса, 

извършват преподавателска, научна и 

консултантска дейност.

Завършилите специалността при-
добиват професиoнална квалификация 
“Магистър по стопанско управление”.

Специализацията „Управление на 

агробизнеса“ е създадена с перспектива 

да се превърне в международна магис-

търска програма AGRIMBA, в която 

обучението се провежда на английски 

език с участието на преподаватели 

от чужбина в съвременна платформа 

за електронно обучение.

В резултат на подготовката за 

включване в международната мрежа 

AGRIMBA (International Network for the 

MBA in Agribusiness) за първи път през 

учебната 2018/2019 година се обявява 

прием за обучение на английски език.

Стопанско управление

Стопанско управление 
със специализация 

„Управление на 
агробизнеса“

Обучението включва придобиване 
на знания и умения в областта на 
организацията и управлението на 
предприятията, лидерството, общува-
нето и делегирането на отговорности, 
работа в екип, бизнес планиране, биз-
нес анализ, методите и стратегиите 
в управлението, управлението на орга-
низационната промяна, франчайзинга и 
аутсорсинга, административния 
мениджмънт, регионалните пазари и 
международни търговски операции, 
интеркултурната комуникация, коли-
чествените методи за риск менидж-
мънт, финансовия мениджмънт, бан-
ковия мениджмънт, управленското 
счетоводство, електронните админи-
стративни услуги, основите на ЕС и др.

Студентите се реализират успешно 
като ръководители, експерти и консул-
танти в стопанската и нестопанската 
сфера, местни и държавни управленски 
структури, както и научни работници 
и специалисти по управление и органи-
зационно развитие във висши училища, 
научноизследователски институти, 
развойни звена и др.

Завършилите специалността при-
добиват професиoнална квалификация 
“Магистър по стопанско управление”.

По време на специализацията 
студентите получават целенасочена 
теоретична и практико-приложна 
подготовка в областта на организа-
цията и управлението на аграрния сек-
тор, икономиката и управлението на 
фирмено, регионално и международно 

Международна 
магистърска програма 

Agribusiness Management 
MBA (AGRIMBA)
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Стопанско управление 
със специализация 

„Национална сигурност“

Управление на проекти

Специализацията е насочена към 
придобиване на знания и умения в 
областта на стопанското управление, 
управлението на бизнес процесите и 
човешките ресурси в икономиката, 
информационните, икономическите, 
социалните, научно-технологичните и 
др. аспекти на националната и между-
народна сигурност, вземането на управ- 
ленски решения, стратегическо мислене 
и мениджмънт на системите на нацио-
налната сигурност в динамичната и 
сложна вътрешна и външна среда, 
институциите за управление на сис-
темите за национална, европейска, 
регионална и международна сигурност, 
за теориите на стратегическото 
ръководство, управление, командване и 
лидерство и др.

Студентите се реализират като 
ръководители и експерти в структурите 
на централната и местната власт, 
министерства, агенции, обществени 
организации, служби в системата за 
сигурност в България и други страни, 
консултанти и експерти в публичната 

Специалността предлага специали-
зирана подготовка за придобиване на 
знания и умения за основните подходи, 
характеристики и етапи в разработ-
ването, организацията, оценката и 
управлението на проекти, системати-
зиране, анализ и използване на възмож-
ностите за реализирането на проекти, 
финансирани от националния бюджет, 
европейските фондове и други източ-
ници,  за извършване на пазарен анализ, 
планиране и управление на фирмената 
практика, анализ и оценка на риска при 
проектното финансиране, вземане на 
решения във връзка с финансирането, 
подготовката и реализацията на про-
екти, работа в екип, извършване на 
научноизследователска работа и др.

Студентите се реализират като 
ръководители, експерти и консултанти 
по подготовка и управление на проекти 
в различни институции и организации - 
органи на държавната власт и мест-
ното самоуправление, банки, инвести-
ционни дружества и консултантски 
организации, организации в публичния 
и частния сектор, неправителствени 
организации, висши училища, научноиз-
следователски институти и др.

Завършилите специалността при-
добиват професиoнална квалификация 
“Магистър по управление на проекти”.

Международната магистърската 
програма има за цел да:

−	 стимулира контактите между 
висшите училища, които предлагат 
обучение по Agribusiness Management;

−	 осигури международна оценка и 
акредитация на обучението;

−	 насърчи международното сътруд-
ничество в областта на обучението 
по агробизнес, търговия и маркетинг 
на земеделски и хранителни продукти.

Завършилите специалността при-
добиват професиoнална квалифика-
ция “Магистър по стопанско управле-
ние” – Master in Business Administration.

администрация, в службите за об-
ществен ред, организатори и коорди-
натори в различни правителствени,  
неправителствени и научни органи-
зации, имащи отношение към пробле-
мите на националната, европейската, 
регионалната и международната 
сигурност и др.

Завършилите специалността при-
добиват професиoнална квалификация 
“Магистър по стопанско управление”.
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Управление на общините със 
специализация „Регионално 

планиране и развитие“

Управление 
на селските райони

Специалността предлага придобиване 
на знания и умения за приложение на мето-
дите на регионалния анализ и изследвания, 
изготвяне на стратегически регионални 
планове, вземане на решения за развитие 
на регионалните системи на различно 
ниво, програмиране и проектиране на 
социално-икономическото им развитие, 
разработване на политики и стратегии 
за развитие на национално, регионално и 
местно ниво, функциите и правомощията 
на общината, общинския съвет, кмета, 
областния управител и взаимодействията 
между тях. Обучаемите се запознават 
със специфичните особености на мест-
ните и регионални общности, ползването 
на природния потенциал на съответната 
територия за постигане на по-ефективно 
развитие на регионалната икономика, 
технологията на съставянето и изпъл-
нението на общинските бюджети, про-
цеса на осъществяване на бюджетните 
взаимоотношения и бюджетния контрол, 
управлението на териториалната инфра-
структура, икономическото райониране и 
регионалното развитие.

Специализацията „Регионално пла-
ниране и развитие” има висока степен 
на интердисциплинарност, изразяваща 
се в изучаване на икономически, управ- 
ленски, правни и политически науки в 
съответствие със съвременните тен-
денции в развитието на образованието 
и социално-икономическата практика. 
Студентите се реализират като 
ръководители, експерти и консултанти 
в административни организации и 
институции на държавно и местно ниво, 
неправителствени организации и агенции 
за регионално развитие, научноизследо-
вателски организации и др. 

Завършилите специалността придо- 
биват професиoнална квалификация  
“Магистър по управление на общините”.

Специалността прилага интердис-

циплинарни подходи в широк спектър от 

икономически, социални, природни и поли-

тически направления за придобиване на 

знания и умения за управление и разви-

тие на политики за икономическо и соци-

ално сближаване, анализ, разработване 

и оценка на алтернативи и стратегии 

на развитие на селските райони, иден-

тифициране на комплексни регионални 

проблеми, разработване и реализация на 

управленски планове и проекти според 

европейските регламенти и стандарти 

за регионално развитие, провеждане на 

регионалната политика на ЕС при отчи-

тане на специфичните особености и 

интереси на селските райони в България, 

изграждане на професионална кариера 

като активни лидери и др.

Студентите се реализират като 

мениджъри, експерти по съставяне, 

изпълнение, мониторинг и контрол на 

проекти, финансирани от структур-

ните фондове на Европейския съюз; 

като специалисти в областта на раз-

витието и управлението на селските 

райони в областни и общински админи-

страции, изследователски институти, 

предприятия, министерства, междуна-

родни организации и др.

Специалността се предлага със 

свободно избираема профилираща 

специализация „Екологично земеделие 

и устойчиво развитие“, за която не 

се заплаща допълнително.

Завършилите специалността при-
добиват професиoнална квалификация 
“Магистър по управление на селските 
райони”.
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Артмениджмънт Административно-
информационен 
мениджмънт

Специалността предлага обучение 
за придобиване на знания и умения за 
управление на организации и дейности 
в областта на изкуството и културата 
в регионите, галеристиката и куратор-
ството, развитие на българското 
културно наследство, което се съхранява 
в селските райони и продължаването 
на добрите национални традиции в 
читалищната работа, организирането, 
провеждането и финансирането на 
събития и проекти в областта на 
изкуството. Студентите изучават 
методите за разработване на културни 
политики и културни стратегии на 
организациите, организиране и провеж-
дане на рекламни кампании в областта 
на изкуството и културата, разра-
ботване на концепции за управление на 
изкуството, ръководство на издателски 
дейности и др.

Учебният план включва изкуство- 
знание, фолклор, етнография, въведение 
в изкуствата, художествена самодей-
ност, основи на импресарската, меце-
натската, продуцентската и издател-
ската дейност, галеристиката и упра-
вление на медиите.

Студентите се реализират като 
артмениджъри във всички сфери на 
културата, изкуствата, медиите, 
шоубизнеса.

Завършилите специалността придо-
биват професиoнална квалификация 
“Магистър по артмениджмънт”.

Специалността е с подчертано 
приложна насоченост в областта на 
планиране, организиране, ръководене, 
контролиране и използване на информа-
цията като стратегически ресурс на 
организационната единица, приложение 
на информационните и комуникационни 
технологии и ресурси за решаване на 
проблеми, свързани с информационното 
обезпечаване на процесите в бизнеса, 
администрацията, науката и др. Тя 
дава възможност за осъществяване на 
ефективна връзка между придобитите 
знания и умения в предходната завър-
шена бакалавърска или магистърска 
специалност със спецификата на 
приложение на информационните техно-
логии в административна и бизнес среда.

Студентите получават специали-
зирани знания и умения в областта на 
мениджмънта, съвременните информа-
ционни технологии, планиране, отчет 
и контрол в средата на информацион-
ните системи; формиране на органи-
зационни структури; използване и екс-
плоатация на информационните ресур-
си, изследователски инструменти и 
съвременни средства за производство, 
съхранение, обработка и представяне 
на информация за работа с бази данни 
и глобални компютърни мрежи, създа-
ване и осъществяване на иновационни 
програми и проекти; защита на инфор-
мационните ресурси и т.н.

Студентите се реализират като 
ръководители, експерти и консултанти 
в различни организации в публичния и 
частния сектор, нестопански органи-
зации, научни организации и др.

Завършилите специалността придо-
биват професиoнална квалификация 
“Магистър по административно-  
информационен мениджмънт”.
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Здравен мениджмънт

Управление на 
комуникационните 

системи

Специалността предлага придоби-
ване на знания и умения за здравната 
политика, икономиката и финансира-
нето на здравеопазването, правното 
регулиране, медико-статистически, 
маркетингови и управленски подходи в 
управлението на здравни организации 

Специалността предлага задълбо-
чено изучаване на теорията и практи-
ката на комуникациите вътре в орга-
низациите и между организациите, на 
електронните комуникационни системи 
в контекста на глобалното използване 
в информационните технологии в управ- 
лението, администрацията, проекти-
рането, изграждането, организацията 
и управлението на комуникационните 
и информационни системи, самостоя-
телно разрешаване на проблемни ситу-
ации и използване на авангардни техно-
логии в управлението и др.

Студентите се реализират като 
ръководители, експерти и консултанти 
в различни организации в публичния и 
частния сектор, нестопански органи-
зации, научни организации и др.

Завършилите специалността придо-
биват професиoнална квалификация 
“Магистър по управление на комуника-
ционните системи”.

Мениджмънт 
на храните и храненето

Специалността е с мултидисципли-
нарен характер и отразява връзката 
между управлението, контрола и качест-
вото на храните, процеса на хранене и 
здравето на човека. Изучават се управ- 
ленски подходи при храненето, храните 
и нутриентният им състав, контролът 
на качеството им, на хранителния прием, 
взаимодействията помежду им, както 
и със социалните и биологичните 
фактори и околната среда, връзката 
между качеството на храните, храненето, 

и проекти в областта на здравеопаз-
ването, същността и съдържанието 
на организацията и управлението 
на системата на здравеопазването, 
прилагане на различни видове техно-
логии на управлението.

В провеждането на обучението са 
включени практикуващи мениджъри на 
различни видове лечебни заведения - 
болници, диагностично-консултативни 
центрове, медицински центрове, гру-
пови практики за специализирана или 
първична медицинска помощ, здравни 
центрове и др.

Студентите се реализират успешно 
като мениджъри в здравни заведения, 
експерти в областта на социалната 
сфера и здравното осигуряване в дър-
жавната и общинската администра-
ция, здравноосигурителни дружества, 
НЗОК, публични и частни лечебни заве-
дения (болници, ДКЦ и др.) и държавни 
(РЦЗ, НЗОК); публични и частни здрав-
ноосигурителни компании; неправи-
телствени организации, свързани със 
здравеопазване и защита правата на 
пациентите и др.

Завършилите специалността придо-
биват професиoнална квалификация 
“Магистър по здравен мениджмънт”.
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здравето и болестите. Придобиват се 
умения за самостоятелна работа и 
изпълнение на задачи по управлението 
и оценяването на храненето и контрола 
на храните, научнопрактическа и 
консултативна дейност в областта на 
храненето и диететиката, разработване 
на препоръки за хранене за превенция 
на болести, диетични режими и компе-
тенции за реализиране на хранителната 
политика, извършване на дейности в 
областта на хранителната политика 
и функции по консултативна дейност в 
областта на храните, диетологията и 
здравословното хранене и развитие.

Студентите се реализират на 
изпълнителски и ръководни длъжности 
(мениджър по контрол и качеството на 
храните; специалист по безопасност на 
храните; специалист по хранене, дието-
лог; консултант/инструктор по хране-
не (диетично хранене); провеждане на 
обучение на специалисти със средно и 
висше образование и др.) в различни 
организации: агенцията по контрол на 
храните; производствени предприятия за 
създаване на нови хранителни продукти 
за целенасочено хранене; иновационни 
центрове и лаборатории по храни и хра-
нене, инспекторати; диагностично- 
консултативни центрове; училища, 
детски градини, млечни кухни; спортни 
диспансери; центрове за коригиране 
на теглото, санаториуми и клиники; 

Мениджмънт 
на човешките ресурси
Специалността предлага комплексна 

и задълбочена подготовка за управление 
на човешките ресурси в условията 
на глобална, динамична и силно конку-
рентна пазарна среда. Съдържанието 
на програмата е ориентирано към 
изграждане на компетенции във всички 
фундаментални аспекти на управле-
нието на човешките ресурси – меха-
низми за проектиране на ефективни 
системи за управление на човешките 
ресурси и тяхното синхронизиране с 
бизнес стратегията на организацията; 
юридическа рамка на трудовите отно-
шения (вкл. антидискриминационно законо-
дателство); специфика на външния и 
вътрешен пазар на труда; съвременни 
методи за привличане и подбор; прин-
ципи за изграждане на справедливи и 
мотивиращи системи за възнаграж-
дение; използване на информационни 
системи; психологическата среда на 
управлението на човешките ресурси 
и методи за нейното изследване; 
инструментариум на управленското 
консултиране.

Студентите се реализират 
успешно като мениджъри и сътруд-
ници по управление на човешките 
ресурси; специалисти в консултантски 
фирми и агенции; мениджъри на всички 
нива в организационната йерархия; 
ръководители на екипи; преподаватели 
и обучаващи; изследователи и др.

Завършилите специалността придо-
биват професиoнална квалификация 
“Магистър по мениджмънт на човешките 
ресурси”.

научни институции; специализирани 
средни и висши училища и др.

Завършилите специалността придо-
биват професиoнална квалификация 
“Магистър по мениджмънт на храните 
и храненето”.
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Икономика и управление 
на регионите със 

специализация „Маркетинг 
в публичния сектор“

Икономика и управление 
на агробизнеса

Специалността е насочена към усво-
яване на знания и умения в областта на 
икономиката и управлението на регио-
ните, анализ, планиране и управление на 
регионалното развитие и маркетинго-
вите дейности с цел най-пълното, сво-
евременно и качествено обслужване на 
потребителите и провеждане на ефек-
тивна маркетингова политика в публич-
ния сектор, решаване на проблемите, 
свързани с постигане на балансирано и 
устойчиво развитие на регионите и дъл-
госрочния регионален социално-икономи-
чески растеж чрез прилагане на марке-
тинговите постановки, адаптирани към 
публичния сектор. Основните направле-
ния са насочени към спецификата на ре-
гионалните институции и администра-
ция; мениджмънт на околната среда; ре-
гионално развитие и макроикономическа 
политика; мениджмънт на териториал-
ното развитие; икономика на публичния 
сектор; управление на публичния сектор, 
публични услуги, видове маркетинг 
съобразно публичните блага; социалния 
маркетинг в публичния сектор и други.

Студентите се реализират като 
икономисти, мениджъри, маркетингови 
специалисти в държавни ведомства, 
регионални и местни администрации, 
консултантски организации и други.

Завършилите специалността придо-
биват професиoнална квалификация 
“Магистър по икономика и управление 
на регионите”.

Специалността предлага обучение за 
придобиване на знания и умения, профе-
сионални навици и качества, необходими 
за развитие в областта на агробизнеса 
и провеждане на ефективна агробизнес 
политика, адекватна на съвременните 
условия в съответствие с условията на 
протичащата глобализация на бизнеса.

Студентите се реализират в дър-
жавни или частни предприятия, инсти-
тути и организации в областта на 
агробизнеса на ръководни длъжности, 
изискващи висше образование и профе-
сионална подготовка в областта на ме-
ниджмънта и маркетинга, включително 
управление на малки и средни предпри-
ятия и собствено бизнес-предприема-
чество, консултантски услуги и др.

Специалността се предлага с две 
свободно избираеми профилиращи 
специализации, за които не се запла-
ща допълнително:

-  Екологична сигурност
-  Агролесовъдство
Завършилите специалността придо-

биват професиoнална квалификация 
“Магистър по икономика и управление 
на агробизнеса”.
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Икономика и управление 
на регионите със 

специализация „Туризъм“

Финанси и банково дело

Специалността предлага придоби-
ване на знания и умения за работа в 
отделните сектори на туристическата 
индустрия на регионите в съответ-
ствие със съвременните изисквания на 
българската и чуждестранна туристи-
ческа практика, за ефективно използ-
ване и управление на икономическата 
дейност на предприятия в областта на 
туризма, на туристическите ресурси 
за развитие на туристическата сфера 
и за регионално развитие, регионалната 
икономика, управлението и политиката, 
регионалния анализ, стратегическо 
планиране на социално-икономическо 
развитие на местно, областно и цен-
трално ниво, решаване на проблемите 
на балансирано и устойчиво развитие 
на регионите, дългосрочния регионален 
социално-икономически растеж, опера-
тивно управление на регионални проекти, 
планове и стратегии за регионално 
развитие, анализ и оценка на терито-
риалните системи и др.

Студентите се реализират като 
икономисти, мениджъри, специалисти 
в държавни ведомства, в регионални и 
местни администрации, в консултантски 
фирми, мениджъри на собствен турис-
тически бизнес и др.

Завършилите специалността придо-
биват професиoнална квалификация 
“Магистър по икономика и управление 
на регионите”.

Обучението в специалността пред-
лага придобиване на актуални и тър-
сени знания и умения в областта на 
публичните и корпоративните финанси, 
бюджетната, финансовата и банковата 
система, финансовия и банковия 
мениджмънт, организация на банковата 
дейност, провеждане на ефективна 
фискална и монетарна политика и др.

Студентите се реализират в бан-
ковата система, публичната админи-
страция, на капиталовите пазари и 
в застраховането, като експерти в 
областта на финансирането, социал-
ното осигуряване, финансовия контрол 
и инвестирането, в държавни и между-
народни финансови институции и др.

Завършилите специалността придо-
биват професиoнална квалификация 
“Магистър по финанси и банково дело”.
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Международен бизнесСчетоводство и одит
Специалността предлага специа-

лизирана подготовка в областта 

на организацията и управлението на 

външноикономическите отношения, 

международната търговия, междуна-

родния бизнес и финанси, анализа на 

конюнктурата на международните 

пазари и международния маркетинг, 

организирането на международните 

стокови и фондови борси и др.

Студентите се реализират в 

организации, които извършват външно-

икономическа дейност, банки, търгов-

ски представителства, международни 

икономически организации, експерти 

във финансовата администрация, 

инветиционни дружества, организации 

с нестопанска цел и др.

Завършилите специалността придо-
биват професиoнална квалификация 
“Магистър по международен бизнес”.

Специалността предлага придобиване 
на знания и умения за извършване на 
финансово-счетоводен анализ, на меж-
дународните счетоводни стандарти, 
на одиторските стандарти; познаване 
на и извършва контрол за спазването 
на финансовата дисциплина; познаване 
на структурата и организацията на 
предприятието, правомощията на длъж-
ностните лица, фирмената култура.

Студентите се реализират успешно 
в различни структури на финансово- 
счетоводното и административно 
управление на производствени и тър-
говски предприятия, финансови ин-
ституции, органите на финансовата 
администрация и контрол, дружества, 
осъществяващи счетоводна и одиторска 
дейност и др.

Завършилите специалността придо-
биват професиoнална квалификация 
“Магистър по счетоводство и одит”.
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ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ

ФИНАНСИ И БАНКОВО ДЕЛО

Професионално направление: ИКОНОМИКА

РАСТЕНИЕВЪДСТВО

Професионално направление: РАСТЕНИЕВЪДСТВО
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Докторската програма „Финанси 
и банково дело“ предлага придобиване 
на тясно специализирани познания в 
областта на финансите и банковото 
дело и работа по конкретни изследова-
телски проблеми.

Докторантите развиват своите 
способности за разработка на нови и 
усъвършенстване на съществуващи 
теоретични модели; умение да откриват 
и точно да дефинират нерешени научни 
и практически проблеми или въпроси; 
самостоятелно, систематично и кри-
тично да провеждат научни и приложни 
изследвания; владеят методиката и 
инструментариума на научната работа 
и академичното преподаване; способ-
ности за работа в научноизследова-
телски екип, работа в мултикултурна 
научна среда и др.

Защитилите докторската програма 
„Финанси и банково дело“ намират 
успешна реализация във висшите учи-
лища, а също и на ръководни постове 
в централната и търговските банки, 
малките и средните предприятия, 
финансовите отдели на големите фирми, 
инвестиционните посредници, финансово- 
брокерските къщи, застрахователните 
компании, пенсионните и здравноос-
игурителни дружества, системата 
на министерство на финансите, мит-
ниците, данъчните подразделения, 
контролните органи, областните и 
общинските администрации, структу-
рите на Европейския съюз и др.

Целта на обучението в докторска 
програма „Растениевъдство“ е да 
предостави разширени и задълбочени 
познания в различни направления на 
растениевъдството и иновативни 
технологии на отглеждане на 
земеделските култури, възможности за 
усвояване на теорията и практиката 
на съвременните методи, прилагани в 
изследователския процес, развитие на 
умения за експериментална работа, 
усвояване на съвременните методи 
на преподаване и академично писане, 
опазването на природните ресурси и 
устойчивото развитие.

Докторската програма подготвя 
ръководни кадри и специалисти за 
национални и регионални служби от 
системата на земеделието и храните, 
организации за производство на земе-
делска продукция, растителна защита, 
апробация и контрол на посевния и 
посадъчния материал, безопасността 
на храните от растителен произход, за 
консултантски фирми и институции, 
даващи съвети в земеделието и др.

Докторантите се реализират 
успешно като преподаватели във 
висши учебни заведения, изследо-
ватели в научни институти и лабора-
тории за фундаментални и приложни 
изследвания, ръководители и експерти 
в производствени предприятия, тър-
говски организации, консултантски 
компании, обществени и частни 
институции и организации и др.

Финанси и банково дело Растениевъдство



20

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Висше училище по агробизнес и раз-
витие на регионите предлага допъл-
нително обучение в квалификационни 
курсове и специализации в различни 
области на мениджмънта, икономи-
ката, технологиите и иновационните 
практики.

Темите на предлаганите квалифи-
кационни курсове и специализации се 
актуализират постоянно, съобразно 
желанията на кандидатите за придо-
биване на необходимата квалификация.

Центърът за професионална квали-
фикация предлага допълнително обуче-
ние на студенти и възпитаниците на 
ВУАРР и обучение на външни потреби-
тели и организации.

Дългосрочни и краткосрочни кур-
сове съгласно изискванията на Про-
грамата за развитие на селските 
райони

30 часа
−	 Опазване на компонентите на 

околната среда в земеделския сектор
−	 Агроекология
−	 Пчеларство
−	 Биологично пчеларство
−	 Биологично земеделие

150 часа
−	 Зеленчукопроизводство
−	 Овощарство 
−	 Лозарство
−	 Билкарство
−	 Биологично земеделие
−	 Животновъдство
−	 Пчеларство
−	 Биологично пчеларство
Обучение на професионални 

потребители на продукти за расти-
телна защита от професионална 
категория на употреба - 30 часа
по програма, одобрена от Българска 
агенция по безопасност на храните

Управление на безопасността на 
храните 

30 часа
съгласно изискванията на чл. 23, ал. 3 
от Закон за храните

Професионална квалификация на 
педагогическите специалисти
съгласно изискванията на Наредба № 
12 от 01.09.2016 г. за статута и про-
фесионалното развитие на учителите, 
директорите и другите педагогически 
специалисти

Обучение за придобиване на про-
фесионална квалификация „учител“
съгласно Наредба за държавните изиск-
вания за придобиване на професионална 
квалификация „учител“ в сила от учеб-
ната 2017/2018 година
за лица със завършено висше образо-
вание в ОКС „Бакалавър“ или ОКС „Ма-
гистър“ в професионални направления 
3.7. Администрация и управление и 3.8. 
Икономика

Продължителност на обучението: 
3 семестъра. 
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ЕВРОПЕЙСКА ПРОГРАМА 
ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ, 
МЛАДЕЖ И СПОРТ „ЕРАЗЪМ+“

−	 студентска мобилност с цел 
обучение в друго висше учебно заведе-
ние в чужбина;

−	 студентска мобилност с цел 
практика в предприятие или организа-
ция по специалността в чужбинa;

−	 мобилност на персонала с цел 
обучение;

−	 мобилност на персонала с цел 
преподаване.

Висше училище по агробизнес и 
развитие на регионите притежава 
Еразъм харта с номер 244901-EPP-1-
2014-1-BG-EPPKA3-ECHE.

Еразъм кодът на ВУАРР е BG 
PLOVDIV09.

Студентската и преподавател-
ската мобилност се осъществява в 
рамките на предварително сключени 
междуинституционални споразумения 
между изпращащия и приемащия 
университет.

За периода на своето обучение в 
чуждестранна институция студен-
тите получават финансова субсидия 
за престоя и не заплащат в универ-
ситета партньор: академична такса 
за обучение; такса за регистрация в 
приемащата институция; такса за 
полагане на изпити; такса за достъп 
до лаборатории; такса за ползване на 
библиотеки.

*Много от фотосите в справочника 
отразяват посещения на студенти в 
европейски страни по програма Еразъм
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Европейската асоциация на 
институции във висшето образование 
(EURASHE): https://www.eurashe.eu/

Вишеградската асоциация на уни-
верситетите (VUA): http://vua.uniag.sk/

Алианс на университетите от 
Централна и Източна Европа (ACEU): 
http://www.aceu-edu.org/

Секция „Биологично земеделие“ на 
Института за регионални изследвания 
на ВУАРР е член на Международната 
федерация на движенията за биологично 
земеделие IFOAM.

ПРОЕКТНА ДЕЙНОСТ

Проект „Студентски практики“
https://praktiki.mon.bg/sp/

Проект „Студентски стипендии“
http://eurostipendii.mon.bg/

Проект за изграждане на мрежа за 
устойчиво управление на земята

Sustainable Land Management Net-
work - SULANET: Jean Monnet Networks 
No : 564651-EPP-1-2015-1-SK- EPPJMO-
NETWORK

Проект „Устойчива храна в 
детските градини“

Sustainable Food in Kindergartens - 
Sus.Kinder: http://suskinder.suscooks.eu/

Проект за подкрепа на достъпа и 
обучение по екологично градинарство

Supporting access to training and qual-
ification of people with disabilities through 
development of VET course on Ecological 
Vegetable Gardening based on ECVET 
learning outcomes - ECOGARD: https://
ecogardening.eu/

№ 2017-1-BG01-KA202-036212

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ

Международната дейност на ВУ-
АРР е насочена към:

−	 успешни контакти с висши учи-
лища, бизнес и други организации от 
цял свят;

−	 участие в международни програми, 
проекти,  споразумения за сътрудни-
чество в областта на обучението и 
научноизследователската дейност;

−	 мобилност на студенти, препода-
вателски и административен състав;

−	 въвеждане и използване на инова-
тивни практики и международни стан-
дарти;

−	 усъвършенстване качеството 
на обучение и преподаване.

ВУАРР е член на следните между-
народни организации за сътрудни-
чество, съвместни дейности и обмен 
на добри практики в областта на 
обучението, образованието и науч-
ните изследвания:
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КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ И 
НАУЧНО ОБСЛУЖВАНЕ

−	 компетентна подкрепа на сту-

денти и възпитаници на висшето учи-

лище за развитие на собствен бизнес;

−	 информационни дейности за раз-

пространение на научни знания и под-

помагане на малкия и средния бизнес;

−	 усъвършенстване и оптимизи-

ране на учебните планове и програми, 

произтичащи от препоръките на 

потребителите на кадри.

РАЗВИТИЕ НА КАРИЕРАТА

−	 организиране на срещи, семинари, 
конференции, кръгли маси и др.

−	 контакти с потребителите на 
кадри, организации и заинтересовани 
страни;

−	 обратна връзка със студенти и 
възпитаници на висшето училище;

−	 практическа подготовка, стажове 
и специализации;

−	 присъствие на представители 
на работодателите и участие в про-
веждане на изпитите;

−	 актуализиране на учебните планове 
и планове за придобиване на знания и 
умения, адекватни на изискванията на 
пазара на труда;

−	 приложение на иновативни форми 
и методи на обучение и предлагане на 
актуално учебно съдържание;

−	 насърчаване на творческото 
мислене, предприемачеството и ус-
пешна реализация.

АКАДЕМИЧЕН МЕДИЕН КОМПЛЕКС 
„НАТУРАЛ-А“

Радио „НАТУРАЛ” и видео канал 
“НАТУРАЛ–А” са онлайн медии, които 
информират, образоват, забавляват!

Предаванията са насочени към 
мислещите хора, бизнеса, младите. 
Актуални интервюта и репортажи 
по важни теми от обществения 
и културния живот на Пловдив и 
страната. Специализирани рубрики за 
жанрова музика.

Академичен медиен комплекс 
“НАТУРАЛ – А” е вашият пътеводител 
към познанието!
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АКАДЕМИЧНО ИЗДАТЕЛСТВО 
„ТАЛАНТ“

Присъден издателски идентифика-
тор (код) в системата на ISBN: 978-
619-203

Академично издателство „Талант“ 
на ВУАРР издава учебници, учебни 
помагала, научна и художествена 
литература, справочници за кандидат-
студенти и др. За обучението 
в дистанционнна форма се 
подготвят учебници и помагала на 
хартиен и електронен носител.

Академичното издателство издава 
научна, публицистична и художествена 
литература. Специално място заема 
поредицата, наречена „Видни български 
учени“. По повод 25-годишнината на 
Висшето училище по агробизнес и 

развитие на регионите и предстоящото 
домакинство на Пловдив като Европейска 
столица на културата през 2019 година 
бе издадена личностната енциклопедия 
„Изявени пловдивчани“.

Идеята за съставянето е на акад. 
Димитър Димитров, ректор на ВУАРР. 
Това е първото по рода си персонално 
издание, съдържащо кратки сведения 
за живота и дейността на около 700 
души, чийто жизнен, творчески и научен 
път е минал в града под тепетата, 
всеки със свой принос в изграждане 
авторитета и просперитета на 
Пловдив в България и по света.

„Скъпи читатели, Пловдив е 
знаков град в развитието на редица 
цивилизации в хилядолетната му 
история. Във всички империи, които 
са включвали Тракийската равнина, 
Пловдив е бил главен град или столица. 
Тук са се концентрирали управленски, 
икономически, културни дейности. Тук 
са действали личности с регионална, 
национална и световна слава.

И до днес пловдивски музиканти, 
художници, спортисти, учени, писатели, 
архитекти, бизнесмени, държавници 
славят града на седемте тепета.

Нека следващите поколения знаят 
за хората, които поддържат нашата 
национална гордост и нека измежду 
тях да израстват още достойни 
пловдивчани.”

Акад. проф. Димитър Димитров
Ректор на ВУАРР
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СПИСАНИЕ ЗА НАУКА 
„НОВО ЗНАНИЕ“ 

Списание „Ново знание“ е издание за 
наука и образование, което излиза 
четири пъти годишно. То представя 
резултати от научни изследвания и 
разработки в областта на икономи-
ката и управлението, агробизнеса, 
туризма, развитието на регионите 
и иновационните технологии. За пуб-
ликуване се приемат научни статии, 
прегледи, рецензии, информации, ко-
ментари, доклади и др. от препода-
ватели, докторанти, студенти и др.

Ежегодно издателството съставя 
и Годишник с научни трудове на акаде-
мичния състав на висшето училище.

БИБЛИОТЕКА

−	 осигурява актуална информация 
и източници за учебната и научната 
дейност;

−	 работи за опазване на национал-
ното културно наследство;

−	 предлага на студенти, препода-
ватели и служители една по-широка 
култура;

−	 подпомага развитието на елек-
тронните форми на обучение и вирту-
ална библиотека.

СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ

Студентският съвет е орган 
за защита на общите интереси 
на обучаващите се, който включва 
студенти и докторанти на висшето 
училище. Неговите правомощия са:

−	 да организира избора на свои 
представители в ръководните органи 
на висшето училище;

−	 да предлага въвеждане на допъл-
нителни учебни дисциплини;

−	 да отправя предложения за покана 
на външни преподаватели;

−	 да организира създаването на 
научни специализирани студентски 
общности и организира публикуването 
на техни трудове;

−	 да установява вътрешни и 
международни образователни, културни 
и следдипломни контакти между 
студентите;

−	 да изразява мнение и прави пред-
ложения за развитието на спортната 
дейност във висшето училище;
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−	 информираност за учебния ста-
тус на студентите – броя на положе-
ните от тях изпити, получените оценки, 
получени заверки по съответните дис-
циплини и др.;

−	 подпомагане на подготовката на 
студентите и улесняване на достъпа 
до учебна и научна литература;

−	 мотивиране и съдействие за ак-
тивно участие в учебния процес, научно-
изследователската работа, инициати-
вите и проявите на висшето училище;

−	 кариерно ориентиране и подпо-
магане на организацията и планирането 
на подготовката и развитието им;

−	 насърчаване на студентската 
мобилност.

Информация за тюторите по специ-
алности, курсове и форми на обучение 
може да откриете на сайта на висшето 
училище.

КЛУБ НА ВЪЗПИТАНИЦИТЕ 
(АЛУМНИ)

−	 контакт между настоящи и 
завършили студенти;

−	 обмен на информация и опит;
−	 обратна връзка за актуализи-

ране на учебни програми и планове, 
учебно съдържание и повишаване на ка-
чеството на преподаване и обучение;

−	 поддържане на добрия имидж на 
висшето училище.

Членството в Клуба на възпитани-
ците на ВУАРР е доброволно и неанга-
жиращо.

−	 да участва в организацията на 

учебния процес;

−	 да участва със свои представи-

тели в наблюдението на вътрешната 

система за оценяване и поддържане 

качеството на обучението и на ака-

демичния състав, както и при разра-

ботване на въпросите за проучване на 

студентското мнение;

−	 да пази доброто име на ВУАРР и 

съдейства за издигане престижа на вис- 

шето училище в страната и чужбина.

Студентският съвет на ВУАРР е член 
на Националното представителство  на 
студентските съвети.

ТЮТОРНА СИСТЕМА

Тюторната система във ВУАРР е 

създадена с цел ефективна и пълноцен-

на комуникация със студентите за:

−	 поддържане на постоянен кон-

такт и осигуряване на обратна връзка;

−	 информиране и консултиране на 

студентите от съответните програ-

ми, курсове и форми на обучение по учеб-

ни, административни и други въпроси;

−	 индивидуални инструкции и 

напътствия в хода на обучението по 

отношение усвояването на учения 

материал, отсъствия от занятия, 

избор на избираеми и факултативни 

дисциплини, планиране на изпити и др.;
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ДОБРИ ДУМИ ОТ ПРИЯТЕЛИТЕ 
НА ВУАРР

Клуб „Приятели на ВУАРР“ среща сту-
дентите с изявени личности от всички 
сфери на живота. Гостите са успели 
хора, които подпомагат развитието на 
креативността на младите хора. Голе-
мите творчески личности разказват за 
своя път към успеха. Сред гостувалите 
и станали приятели на висшето училище 
са писателят и драматург Стефан 
Цанев, актрисата Цветана Манева, 
медийният експерт доц. Георги Лозанов, 
художникът Светлин Русев,  журналис-
тът Тома Томов, социалният антропо-
лог Харалан Александров.

ГЕОРГИ МИШЕВ
Сценарист, писател и редактор

На вас ли да напомням що е хумус, 
това чудо на живата природа – при-
чина, за да ни има на тоя свят. Върху 
хумуса, от двете страни на планината 
Хемус, вече хилядолетие и половина 
живее племето българско. Върху тази 
почва е избуяло изкуството на родната 
реч, което осмисля нашия бит и душев-
ност – речта на Вазов и Йовков, на 
Алеко и Радой Ралин.

Бъдете личности, граждани с будно 
съзнание. И когато стъпите на полето, с 
дипломи по агробизнес, помнете, че всяко 
човешко същество е мислеща тръстика 
и жадува за грижи и внимание, за да устои 
между небето и земята. 

Помнете цял живот, че сте възпи-
таници на своя ректор и преподава-
телския екип, създали благородния 
хумус в душите ви.

СТЕФАН ЦАНЕВ
Драматург, поет и писател

Скуката е духовна чума. За безда-
рието да не говорим. Скуката ерозира 

личностите, убива любовта, разрушава 

семействата, умъртвява науката, 

идеологиите, религиите. Искаш ли 

да убиеш и най-красивата идея – 

говори за нея скучно, цели държави 

прогниват заради скуката, която 

витае в тях, и изчезват, милиони 

хора погубват живота си от скука.

Поздравявам ви, че учите Вашите 

студенти да мислят и да живеят 

интересно, това е най-трудната и 

най-великата наука, защото живял ли 

си скучно, все едно не си живял.

Може би в подкрепа на вашата кауза 

за развитие на регионите ще бъдат 

едни малко известни и странни думи 

на Христо Ботев:

„Колко кърви, пот и сълзи се пролели 

и колко още ще се пролеят, за да стане 

монархията на конституция, конститу-

цията на република, републиката на 

община“.

Думичката „община“ е подчертана, 

това не стига – след нея Ботев е забил 

две !! удивителни. И пояснява защо:

Нашият народ има свой особен 

живот, особен характер...дайте му да 

се развива по народните си начала...и 

ще видите как той ще се устрои. Или 

не видите семето, зародишът в него-

вите общини без всяка централизация?

ВАСИЛ ДОБРЕВ

Египтолог, автор на нова револю-

ционна теория за произхода на Големия 

Сфинкс в Гиза

Има още доста неща да се откриват 

в Египет.  Бъдещите поколения пред-

стои да реставрират толкова много. В 

епохите винаги е имало тъмни време-

на – разрушавани са храмове, пирамиди.  

Няма спокойно място в света днес. Но 

цивилизацията няма да изчезне. Добро-

то ще победи. 
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ЕЛЕКТРОННО И ДИСТАНЦИОННО 
ОБУЧЕНИЕ

Обучението в дистанционна форма 
се осъществява съгласно Наредба за 
държавните изисквания за организира-
не на дистанционна форма на обучение 
във висшите училища.

Дейността по планирането, орга-
низацията и провеждането на дистан-
ционната форма на обучение се реали-
зира чрез специално създадено обслуж-
ващо звено на висшето училище - Цен-
тър за дистанционно обучение.

Центърът за дистанционно обу-
чение предлага авангардна виртуална 
система за обучение на студенти. Тя 
съчетава в себе си предимствата на 
традиционното дистанционно обуче-
ние, европейската практика, модерни-
те технологии и непрекъснато разви-
ващата се интернет среда с приложе-
ние на електронни форми

−	 работа във високотехнологична 
среда в удобно време и място

−	 достъп от всяка точка на света
−	 следване на индивидуални и гъв-

кави учебни пътеки
−	 актуални и интерактивни мате-

риали
−	 комуникации с преподаватели и 

студенти
−	 обучението се превръща в активен 

процес
−	 обективно оценяване

−	 спестяване на значителни значи-
телни средства, време и енергия, свър-
зани с пътуване, настаняване и т.н.

Центърът за дистанционно обуче-
ние (ЦДО) включва локални центрове за 
дистанционно обучение за осигуряване 
на достъп до образователни услуги.

Локалните центрове за дистанционно 
обучение дават указания и разяснения 
относно процедурите за прием на кан-
дидат студентите, подпомагат дей-
ността на ЦДО на ВУАРР и извършват 
административни услуги на студентите. 
Локалните центрове за дистанционно 
обучение поддържат необходимите 
технически и логистични условия за 
достъп на студентите до електрон-
ните учебници и материали за дистан-
ционно обучение и организират консул-
тации за подпомагане ученето на сту-
дентите в електронна и мултимедийна 
среда.

Дистанционната форма е сертифи-
цирана по ISO 9001:2015

За по-подробна информация за 
Интернет системата за дистанционно 
обучение на ВУАРР: www.vuarr-dist.com



Полезни връзки

Висше училище по агробизнес и 
развитие на регионите – Пловдив

http://uard.bg/

https://www.facebook.com/uardplovdiv/

Филиал Русе

http://www.uard-ruse.bg/

Филиал Велико Търново

http://www.vuarr.com/

Център за дистанционно обучение

http://www.vuarr-dist.com/

Информационна система:

http://isao.vuarr.com/

Система за електронно обучение

http://elearn.e-uard.bg/

Виртуална библиотека

http://repository.e-uard.bg/

ВУАРР Алумни

https://www.facebook.com/uardalumni/

Студентски съвет на ВУАРР

https://www.facebook.com/uardstudents/

Образование и бизнес:

https://www.facebook.com/Как-
образованието-и-бизнесът-да-се-
срещнат- 1400764123520890/

Радио „Натурал“

http://radionatural.eu/

Видео канал„Натурал-А“

http://tvnatural.eu/

Банкови сметки

Пловдив
ТБ „АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ” АД
Пловдив, бул. „Дунав” 76
Банкова сметка: 
BG12BUIN70091020495210
Банков код: BUINBGSF

Пазарджик
ТБ „АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ” АД Клон 
Пазарджик
Банкова сметка: 
BG88BUIN72501092004110
Банков код: BUINBGSF

Велико Търново
ТБ „АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ” АД Клон 
Велико Търново
Банкова сметка: 
BG95BUIN70011052012415
Банков код: BUINBGSF

Русе
ТБ „АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ” АД Клон Русе
Банкова сметка: 
BG64BUIN70071005196114
Банков код: BUINBGSF

Силистра
ТБ „АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ” АД Клон 
Силистра
Банкова сметка: 
BG15BUIN70691065219110
Банков код: BUINBGSF



В годината на Българското председателство 

на ЕС ВУАРР ще подари на своите студенти 

стипендии, лаптопи, таблети, почивки 

в български курорт и 

екскурзия за двама в чужбина

Очаквайте тези и още много приятни изненади,

които ще изтеглим чрез жребий в навечерието 

на Студентския празник 8-ми декември 2018 г., 

когато ще кажем „Добре дошли“ 

на нашите първокурсници




