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След дългото стоене вкъщи

Подарете незабравимо лято на децата!
Пловдив им предлага плуване, занаяти и Лятна читалня в Цар-Симеоновата градина

С

лед два месеца у дома
пред компютрите,
в условията на дистанционно обучение,
децата трябва да
имат лято и истинска ваканция.
Намалете до минимум образователните занимания, освен
ако има натрупани дефицити.
Оставете настрана устройствата и дайте възможност
на хлапето да възстанови емоционалното си състояние и да
се разтовари – със спорт, занимания на открито и хобита, съветват детските психолози.
Особено важно е да се осигурят контакти с връстници,
за да се върнат малчуганите и
тийнейджърите в своята естествена среда и да имат пълноценно общуване.
Намаляването на заболеваемостта от COVID-19 и отхлабването на мерките дават все
повече възможности за това в
Пловдив.
От месец юли Детският отдел на НБ „Иван Вазов“ възнамерява да възстанови

Лятната читалня
на открито
в Цар-Симеоновата
градина,

която в нормална ситуация
стартираше още през юни.
Освен че деца и родители отново ще могат да открият интересно четиво и да го разгърнат под дебелите сенки, този
път лятната читалния ще
предложи и допълнителни дейности в група. Инициативата
има нови партньори, благодарение на които ще са възможни
прожекции на филми, беседи и
инициативи, които включват
още по-активно родителите.
Вече има възможности и за
спорт след дългото заседяване у дома. Отново заработи

Спортният комплекс на
Аграрания университет,
където четирима треньори водят занимания по плуване. Това
става при строг регламент. Посетителите имат възможност
да си изберат 11 часови пояса – от
6 ч. сутринта до 22 ч. вечерта,
и да подадат заявка предварително по телефона по кое време смятат да потренират. Във
всяка от секциите се допускат
ограничен брой плувци, така че
да не се струпват повече от петима в един коридор в басейна.
Посетителите се събуват
още на рецепцията, ползват

дезинфектант и минават през
проверка на температурата.
След всяка група се прави основна дезинфекция в съблекалните. Използват се подходящите
препарати и във водния басейн.
Таксите остават непроменени – 10 лв. за 90 минути плуване, или абонаментна карта. За
8 посещения цената й е 70 лв., а
за 12 – 90 лв.
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Накъде след 7. клас:
61% професионални паралелки, 39% – профилирани
Професионалните паралелки с прием след 7. клас отново
ще са повече от профилираните, като съотношението
е 61% към 39%. Разчетът много прилича на миналогодишния, като фокусът е върху
професионалното образование, STEM паралелки и технически професии.
Училищата в областта ще
извършват прием в общо 221
паралелки.
Както
„Марица“
писа, първоначално МОН постави ограничение на 215, но
бе направена корекция. Това се
наложи, тъй като тази година
завършващите седмокласници са едва с 13 по-малко спрямо
предишната кампания, в която
бяха реализирани 219 паралелки.
При рамка 215 имаше риск местата да не стигнат за всички
ученици.
От разрешените от МОН
221 паралелки 129 са професионални с 5-годишен срок на обучение, а 5 – с тригодишен в обе-

динените училища. Така делът
на професионалните е 60,65%.
Миналата година бе заложен
63%, а реализираният бе 59,82.

Профилираните паралелки
са 87, което е 39,37%. Реализираните миналото лято бяха 40,18
на сто. Запазва се приемът в
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От стр. 1
Децата могат да опитат и ново преживяване. Връщане назад във времето и първи опити в
ръчна изработка на предмети предлага

Уличката на занаятите в Стария град.
Там може да се види как се ражда дърворезбата,
как работи ковачът и как терзиите в миналото
са шили дрехи без шевна машина, а също и – как
се става „чирак“. Стрина Пепина помага в първите опити да се направи кукла от хартия или
гердан от плъсти. В другите ателиета на занаятчии може да се пробва рисуване върху дървена лъжица или керемида, както и да се изпишат
шарки върху стъклена чаша. Цената на такова
занимание е от порядъка на 8-10 лв. Остава да
изберете на кого ще подарите ръчно изработения сувенир.
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Засега частните занимални
остават затворени.
Всеки момент се чака решението дали ще се
позволят присъствени занимания в тях или в
учебните заведения, като това се случва в групи с ограничен брой деца и при спазване на известни условия за безопасност.
Собствениците на частни занимални вече
оглеждат какво, къде в града работи, за да планират летните дейности. Те ще са по-свити
спрямо миналата година и не толкова разнообразни, като се насрочват според ситуацията.
Освен преговор на уроци, забавна математика
и игри в занималните, със сигурност ще има забавления на открито – спортни надпревари в
близкия парк или „поход“ до върха на някое тепе
със сандвич в раницата – за пикника, на най-високото място, с панорамна гледка към града.

езиковите гимназии и Хуманитарната.
С по една паралелка е намален
приемът в СУ „Св. Патриарх
Евтимий“ и в Кричим – за да се
премине постепенно към едносменен режим.
В същото време по една повече са в СУ „Цар Симеон Велики“ и СУ „Константин Величков“, като във второто школо
ще е професионална. Целта е да
се осигури баланс в системата.

Няма да има прием
в СУ „Христо Ботев“
в Калофер,
защото 3 поредни години

школото не успява да напълни
паралелка, макар да сменяше
предлаганите специалности.
Проучване сред 11-те седмокласници показа, че няма шанс
това да стане и сега, повечето се насочват към Карлово и
Сопот.
Националната
търговска
гимназия замества едната
от двете паралелки по икономическа информатика със застрахователно дело, а ПГКИТ
„Проф. д-р Иван Богоров“ ще
осъществи прием за бъдещи
кадри за производството на
кожно-галантерийни изделия
вместо на бутикови облекла.

Нови
професии в
4 училища
В 4 учебни заведения тази година ще
има прием по нови
за училищата специалности.
СУ „Св. св. Кирил и Методий“ в Калековец ще
обучава по професия „Машинен монтьор“, специалност „Металообработващи машини“, СУ
„Константин Величков“ –
по професия консултант
за козметични, парфюмерийни и биопродукти
и битова химия, ПГСС
в Първомай – по професия машинен техник със
специалност „Машини и
системи с цифрово-програмно програмиране“, а
СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ в същия град – по туристическа анимация.
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Учене чрез работа
в 23 дуални профила
Обхватът се разширява, след като миналата година
Пловдивска област бе национален първенец с 16 реализирани

23

дуални паралелки с прием след 7.
клас предлагат възможности на учениците от
догодина да ги обучават в
тясна връзка с бизнеса,

като в 11. и 12. клас гимназистите ще са на трудов договор с
ментор на работно място във
фирма. С този разчет обхватът на тази система на обучение се увеличава, след като
миналата година Пловдивска
област стана национален първенец с 16 реализирани дуални
паралелки.

В ПГ по вътрешна архитектура
и
дървообработване
„Христо Ботев“, което премина на прием само в дуална
форма, специалностите са
„Мебелно производство“, „Полиграфия“ и „Производство на
тапицирани изделия“.
Механото, което също е
сред пионерите в дуалната
форма, обявява 2 паралелки – по
„Мехатроника“ и по „Машини и
системи с цифрово-програмно
управление“.
В ПГ по електроника и електротехника учениците ще
усвояват знания чрез работа
в реални фирми по „Автоматизация на непрекъснати про-

изводства“, „Електрообзавеждане на производството“ и
„Микропроцесорна техника“ .
В ПГХТТ дуалната форма се
предлага за специалност „Експлоатация и поддържане на
хладилна и климатична техника в хранително-вкусовата
промишленост“.
Автото залага на 3 дуални
паралелки – по автотранспортна техника, автомобилна мехатроника и спедиция,
транспортна и складова спедиция.
За втора година дуално обучение ще има в ПГО „Ана Май“ –
по моден дизайн.
В областта най-широко за-

Професионална гимназия по механотехника
а

ДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОЕКТ

„Проф. Цветан Лазаров“
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стъпена е дуалната форма в
Сопот, където има възможност да се учат 4 различни
специалности. Там използват
възможността две да се съчетават в една паралелка. А от
тази година МОН допуска и реализиране само на половин паралелка, за да се съхранят нужни
специалности в по-малки населени места, които не могат да
съберат ученици за цяла. Специалностите в Сопот са „Мехатроника“, „Измертвателна
и организационна техника“,
„Производство на хляб и хлебни изделия“ и „Производство на
захарни изделия и напитки“.
СУ „Христо Ботев“ в Лъки
отново ще се опита да реализира прием в дуалната „Обогатяване на полезни изкопаеми“,
а ПГ по лозарство и винарство
в Перущица – „Механизация на
селското стопанство“.
Преобразуваното от обединено в средно училище „Св.

св.Кирил и Методий“ в Калековец обявява прием за половин
дуална паралелка – по „Металообработващи машини“. ПГ по
селско стопанство в Първомай
ще въведе принципа учене чрез
работа за „Производство на
облекло от текстил“ и „Маши-

ни и системи с ЦПУ“.
А в асеновградската ПГ
„Иван Асен II“ специалностите
са „Мехатроника“ , „Електрообзавеждане на производството“ и „Електрически инсталации“.

ѼѽѻӞѭѾѲѻѺѦӝѺѦѩѲѹѺѦѱѲҖѼѻѿѽѦѺѾѼѻѽѿ

ٖѩԛԍӜԍֆ֊ԍսٌٗѼֆԛստւս
ѻѧҖѨҖѨѦ

ПРИЕМА

ѼѽѲѭѹѱѦҀ҄ѭѧѺѦѿѦ
ׁׂׂ׀ׂش׀ׂ׀վخ

за учебната 2020/2021 год.
ученици в следните специалности

Дневна форма на обучение
Прием след VII клас

ѬҀѦѸѺѻ
ѻѧҀ҄ѭѺѲѭ
ѦѨѿѻѿѽѦѺѾѼѻѽѿѺѦ
ѿѭ҃ѺѲѶѦ

EТехник по транспортна техника

– Автотранспортна техника (безплатно - кат „В“)
/с разширено изучаване на английски език/
– Пътностроителна техника (безплатно - кат „В“)

по подемно-транспортна техника
EТехник
– Подемно-транспортна техника,
монтиранa на пътни транспортни средства
(безплатно - кат. „В‘ и „С“)

• Изучаване на английски език
• Практики в Испания, Италия, Португалия
тел.: 032/692 777, 032/ 692 447
гр. Пловдив, бул. “Александър Стамболийски” №2
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Свиват държавния прием в
университетите
С 27% повече обаче са местата за платено обучение
С около 12% е свит приемът в държавната поръчка тази година в университетите. В платеното обучение обаче
има завишаване с около 27 на сто.

За следващата година от държавния бюджет
ще бъдат субсидирани 38 028 бройки, докато за
предходната бяха предвидени средства за над
43 300.
От сегашните места 33 598 са предвидени за
завършилите средно образование тази година.
Това е с около 5000 по-малко в сравнение с предишната кампания.
По данни на МОН кандидатстващите в наши
вузове всяка година са около 30 000.
Бройките са съобразени със заявката на висшите училища и оценката на учебната и научната им дейност, с данните за реализацията на
завършилите студенти и докторанти, с приоритетите за обществено-икономическото
развитие на страната и потребностите на
пазара на труда. Взет е предвид и реализираният миналогодишен прием.
3501 места повече са отпуснати за платено
обучение. Миналата година бройките са били 12

805, сега са заложени16 306.
За издръжката на първокурсниците държавата предвижда 117,3 млн. лв.
Ще се финансира обучението на 2282 докторанти, на 2000 българи от чужбина и 150 от Северна Македония.
Орязването на местата в държавна поръчка
засяга в различна степен всички университети
и в масовия случай варира между 10 и 15%. Само
за 4 са предвидени повече места – Военно-морското училище „Никола Вапцаров“, НСА, Стопанската академия в
Свищов и Шуменския университет.

За втора поредна година КЦМ ще подкрепи талантливи студенти от
цялата страна, благодарение на учредената през 2019 г.

НАЦИОНАЛНА СТИПЕНДИЯ КЦМ

КЦМ 2000 АД ОБЯВЯВА КОНКУРС
За СЕДЕМ стипендии по 400 лв. месечно за всяка от тях и за една
академична учебна година ( 2020 /2021 год.)
Кой може да кандидатства?
Ако сте студент редовна форма на обучение, за придобиване на
висша образователна степен „бакалавър“ или „магистър“ и:
- сте положили успешно всички изпити от предходните години, с
успех не по-нисък от Мн. добър 4.50;
- нямате навършени 25 години
- сте български гражданин
Как да кандидатствате?
С есе на тема „Ролята на цветните метали за съхранението на енергия“ или „Индустрия 4.0. и производството на цветни метали“ , с максимален обем от 3 стандартни машинописни страници (1800 знака).
Какви други документи следва да представите?
• Формуляр за кандидатстване по образец.
Формулярът можете да изтеглите от сайта на КЦМ 2000 АД:
www.kcm2000.bg, или да го получите на посочен от Вас имейл.
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• Академична справка, съдържаща информация за средния
успех от курса на обучението до момента на кандидатстване (за
студентите от чуждестранни ВУЗ-ове – преведени и легализирани
документи, които удостоверяват условията за кандидатстването).
• Препоръки от предишни работодатели или информация за участие в български и/или международни проекти,
програми и стажове (ако има такива)
• Мотивационното есе и съпътстващите документи се подават
на имейл stipendia.kcm@kcm.bg, до 15.06.2020г.
Забележка: За студентите, които са получавали Стипендия КЦМ
предходни години, размерът на стипендията е 200 лв. на месец.
На събеседване ще бъдат поканени само кандидатите, одобрени
след предварителен подбор по документи и оценка на есето. Документите ще бъдат разглеждани при пълна конфиденциалност,
според изискванията на ЗЗЛД.

kcm2000.bg

Рамката в Пловдив

П

ловдивският университет обявява 3353
места за
първокурсници, като
най-висок е приемът в
приоритетното професионално направление „Педагогически науки“ – 625. Право ще се
учи само редовно, вузът разкрива 121
места. 466 са
в направление „Информационна и
комуникационна техника“. Университетът
получава
право
да
приеме и
755 първокурсници в

платено обучение.
614 ще бъдат магистрите в Медицинския
университет.
Вместо 150, както предходната година, бройките за „Медицина“ са
146. С 5 по-малко са местата за „Фармация“
– 85. Както и досега,
вузът ще приеме 100
първокурсници в „Стоматология“.
Висшето училище
няма разрешение за
платен прием по магистърските специалности, а само за 21 бройки в бакалавърските
„Здравни грижи“, „Рехабилитатор“ и „Помощник-фармацевт“.
Бройките за медсестрите и акушерките
се запазват, съответно – 80 и 20. По 30 места се обявяват за „Помощник-фармацевт“

и „Рехабилитатор“, 20
– за „Зъботехник“. Медицинските и рентгеновите лаборанти ще
са по 15, а 10 са бройките за „Инспектор обществено здраве“.
Аграрният университет ще подготвя
581 студенти по държавна поръчка, в това
число са и бройките
за магистри след завършена бакалавърска
степен. Най-много са
местата в направление
„Растениевъдство“ – 279. 200 ще са
първокурсниците
в
платена форма.
745 са заложените
места по държавна поръчка в УХТ. Най-много
– 466, са в професионално направление „Хранителни технологии“.
Вузът получава право
на 37 първокурсници в

платена форма.
Местата в АМТИИ
„Проф. Асен Диамандиев“ са 216. Най-много
– 100, са в направление
„Музикално и танцово
изкуство“, 46 са в „Педагогика на обучението по…“.
ВУСИ приема в акредитираните направления, според определения капацитет от
НАОА, като изключителен интерес тази
година се отбелязва
към специалностите
"Национална сигурност
и
обществен
ред",
"Противодействие на
тероризма",
"Киберсигурност", "Криминалистика", "Дигитален
маркетиг", "Бизнесадминистрация".


 ѨԍԞ։ևւօ
ѻѧҖѨҖѨѦ
ֆԶ։ևԆԞ։ԆրԆևԞօԆֈԝԛվԝԆԙԆցԆ

ѽѭѼѻѽѿѭѽّѰҀѽѺѦӝѲѾѿ

ѲցւԞօսԆևւԶ
օ֏ԙօԆևտւտԆ։ւ։ԍب
ѾֆԍտսԆևԍսԙԆվւԞ։֏ԝԞօԆւֆւ
ԇԆօԆֆԆս֏ԝԞօԆֈԝԛվԝԆԙԆֈԛ
ԞֈԍւԆֆևԛԞ։ւ։ԍب
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ا
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mׄ׆ׇׁ׃ׄ׀
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18 вуза с по-високи такси

О

т 5% до 25%, или
между 20 и 170
лв., се увеличават таксите за
обучение на студенти в 18 държавни висши
училища, сред които и пловдивските. В 15 вуза няма
промяна.

Таксите в направление „Педагогика“ поскъпват почти
във всички университети,
с изключение на Софийския. В
Пловдивския университет ръстът е от 480 на 500 лв. За филологическите специалности
ще се плаща по 600, а 640 е таксата за физически, химически
и биологически науки, математика, машинно инженерство
и компютърни технологии.
Таксата за първи кандидатстудентски изпит е 30 лв., а
за всеки следващ зрелостниците ще плащат по 20. 30
лв. струва участието в
кампанията за тези, които се състезават с оценки от ДЗИ.
Също по 30 лв. ще плащат кандидатите за
участие в класирането
на ТУ – Пловдив. Желаещите да учат технически науки дължат
700 лв.

30 лв. за първи приемен изпит
и по 20 за втори е определила и
АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“. 30 лв. струва и участието в
класирането. Първокурсниците
по педагогика ще плащат такса
от 739 лв. Студентите в „Музикално и танцово изкуство“ и
„Изобразително изкуство“ ще
имат годишна такса от 1150 лв.,
с изключение на балетистите –
за тях сумата е 1050 лв.
Аграрният
университет
обявява такса от 460 лв. за
първокурсници по аграрна икономика, туризъм, екология, аграрно инженерство.

720 лв. ще плащат избралите да учат агрономство, растителна защита, зооинженерство.
Таксата за първи кандидатстудентски изпит е 45 лв., а за
всеки следващ – 20. Участието
в класиране е 30 лв.
По 52 лв. за първи изпит и за
участие в класирането иска
Университетът по хранителни технологии.
Приетите в икономика и туризъм дължат по 590 лв., а таксата за машинно и за общо инженерство, за електроника и
автоматика, енергетика, компютърни системи и хранителни технологии става 820 лв.
Най-скъпо е в Медицинския
университет. Там таксата за
явяване на комбиниран изпит за
магистърските специалности е 120 лв., а за бакалавърските – наполовина. Студентите от първи до
трети курс ще плащат годишна такса
1200 лв. за медицина,
стоматология и фармация.
Непроменена
остава таксата за четвърти-шести
курс – 950 лв.

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ | ФИЛИАЛ ПЛОВДИВ
www.tu-plovdiv.bg

Филиал Пловдив

ЦЕНТРОВЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ
Център за развитие и квалификация
Център по предприемачество
Център за дистанционно и електронно
обучение

Първо място по рейтинг сред висшите училища в България
Призната диплома за инженер в целия свят
Европейско качество на образование в трите степени - бакалавър, магистър, доктор
ФАКУЛТЕТ ПО ЕЛЕКТРОНИКА
И АВТОМАТИКА:
Компютърни системи и технологии;
Електроника;
Автоматика, информационна и
управляваща техника;
Електротехника;
Индустриално инженерство (на
английски език).

ФАКУЛТЕТ ПО МАШИНОСТРОЕНЕ
И УРЕДОСТРОЕНЕ:
Машиностроене и уредостроене;
Машиностроителна техника и технологии;
Мехатроника;
Транспортна техника и технологии;
Авиационна техника и технологии ;
Индустриален мениджмънт;
Дизайн и печатни комуникации.

Голямо е търсенето на инженерни кадри в Пловдив и региона, в резултат на инвестициите в новостроящи се промишлени предприятия.
Филиалът членува в множество клъстери и сдружения: Тракия икономическа зона, Информационни и комуникационни технологии, Мехатроника и
автоматика, Аутомотив и др. Всичко това е една предпоставка за успешна реализация на завършващите ТУ – София, филиал Пловдив.
Филиалът на ТУ – София в гр. Пловдив е с над 30-годишна традиция в обучението на успели и реализирали се инженери.
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Медицински университет – Пловдив,
сред лидерите на медицинското образование у нас

М

едицински университет – Пловдив е
висше медицинско
училище, в което
се обучават студенти от над 40 страни, докторанти и специализанти в областта на
медицината и здравеопазването. В
него са застъпени бакалавърски и
магистърски програми:

j Медицина, Дентална медицина,
Фармация (Магистър) – редовно обучение, с изпити по биология и химия;
j Медицинска сестра, Акушерка
(Бакалавър) – редовно обучение, с изпит по етика;
j Инспектор по обществено
здраве, Помощник - фармацевт; Медицински лаборант; Рехабилитатор;
Рентгенов лаборант; Зъботехник; Инструктор по хранене и безопасност
на храните; Медицинска козметика
(Професионален бакалавър) – редовно
обучение, с изпит по етика; за специалността Зъботехник – и с изпит по
скулптиране;
j Управление на здравните грижи (Магистър и Бакалавър) – редовно и
задочно обучение, с изпит по социална
медицина и здравен мениджмънт;
j Обществено здраве и здравен мениджмънт; Управление на медико-социалните дейности и общественото здраве, Рехабилитация, уелнес,
СПА и балнеолечение (Магистър) – задочно обучение, с изпит по социална
медицина и здравен мениджмънт.

Възникналата пандемия от COVID-19
е причина да се въведат някои промени в организацията на кандидатстудентската кампания.
Остава непроменена присъствената форма на кандидатстудентските
изпити. За нормалното протичане
на изпитите ще се създадат необходимите условия за спазване на всички
противоепидемични мерки и стандарти, съгласно препоръките на МЗ,
Националния оперативен щаб, РЗИ и
другите компетентни органи.
Конкурсният изпит за прием при
магистърските специалности ще
бъде в рамките на един ден под формата на тест с два модула – биология
и химия, като за тях се поставят отделни оценки. Изпитът по биология
включва активни и пасивни въпроси
и задачи, съобразени изцяло с учебния
материал за задължителна подготовка от 8., 9. и 10. клас на СОУ. Изпитът
по химия включва въпроси и задачи от
учебното съдържание за задължителна и профилирана подготовка от 8. до
11. клас на СОУ, които обхващат материал от органична и неорганична химия. Изпитът по етика за бакалаври и
професионални бакалаври ще бъде под
формата на тест.
Документи за кандидатстване в
МУ – Пловдив, няма да се приемат на
място! Кандидат-студентите ще подават документите си през Интернет
сайта на МУ – Пловдив. Приемът започва на 08.06.2020 г. и приключва
на 02.07.2020 г. в
12:00 ч.

Датите за кандидатстудентски
изпити в Университета са:
09 юли 2020 г. – Биология и Химия;
06 юли 2020 г. – Етика;
13 юли 2020 г. – Скулптиране;
07 юли 2020 г. – Социална медицина
и здравен мениджмънт.
Повече информация за КСК’2020
може да намерите на нашата интернет страница: mu-plovdiv.bg.
Тази година нашата АЛМА МАТЕР
чества 75-годишнина от основаването си. Благодарение на знанията, професионализма и всеотдайността на
преподавателите в продължение на
десетилетия ние успешно градим нашия храм на образованието и науката.
Обновени са базата и учебните лаборатории, въведени са най-съвременните технологии – две 3D интерактивни маси за виртуални дисекции и
последно поколение микроскопи. Симулационният тренировъчен център на
МУ – Пловдив, е единственият по рода
си медицински обучителен комплекс в
България и е сред най-добрите в Европа. Той разполага с най-новите симулатори за виртуална реалност, както и
с виртуална операционна зала.
Член на Асоциацията на Европейските университети, с присъден Сертификат за качество ISO 9001:2015,
МУ – Пловдив е единственият университет в България, удостоен през 2013
година с престижната международна
награда „Най-добър университет“ за
високи постижения в областта на науката и образованието.
Дипломите, издавани от Университета, се признават във всички страни-членки на Европейския Съюз и Европейското икономическо пространство.
Акредитиран с една от най-високите
оценки от Националната Агенция за Оценяване и Акредитация, Университетът
ни е сред лидерите на медицинското
образование у нас. За втора поредна година МУ – Пловдив, отстоява първото
си място в обучението по професионално направление „Медицина“.
От създаването си до наши дни
Университетът ни е доказал, че в основата на всяко постижение са хората, които дават живот и бъдеще на
най-хуманните мечти – преподавателите и студентите.
Медицински университет – Пловдив, е готов да посрещне новите си
студенти!
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Обучението на чужди езици в УХТ – новото
предимство, което привлича студенти

У

ниверситетът по хранителни технологии
/УХТ/ седмо десетилетие следва традициите на безспорен лидер
в образованието, като неизменно
отстоява първото място в професионално направление „Хранителни
технологии“. Той има високи оценки в националните акредитации и
ежегодните рейтинги на висшите
училища и това е доказателство за
солидния потенциал при подготовката на нужните за българската
икономика кадри, заяви зам.-ректорът по комуникационна и информационна дейност доц. Атанаска
Тенева.

За 2020/2021 учебна година УХТ отново
поставя на фокус обучението
на чужд език
и предлага четири нови специалности –
две магистърски и две бакалавърски.
За бакалаври на френски език ще се
преподава в специалност „Технология
на ферментационните продукти“. До
момента тя беше само за магистри,
но интересът към нея е голям заради
постиженията през годините – повечето от завършилите имат успешна
професионална кариера. Връщаме се
и към традициите в обучението на
английски език – новата специалност
„Технология на храни и напитки“ също е
за бакалаври, посочи доц. Тенева.
Обучението на чужди езици дава
възможност на студентите за мо-
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билност в рамките на европейското
образователно пространство. Това е
голямо конкурентно предимство и за
специалностите „Индустриален мениджмънт“, „Туризъм“, „Компютърни
системи и технологии“.
„Искам специално да отбележа традициите на УХТ в обучението на студенти в професионално направление
"Енергетика". В Министерството на
образованието в момента се обсъжда
възможността то да бъде обявено за

резултатите са близки и статистически незначително се разминават с
оценките от предишни години.
Запазва се делът на отличните и
много добри оценки, а най-малко са
средните.
Пълна информация за реда и начина
на кандидатстване може да се получи информация на сайта на университета – uft-plovdiv.bg, раздел „Кандидат-студенти”, „Онлайн изпити”.
Таксите също се плащат онлайн.

защитено. Така че очакваме за следващата учебна година, след постановление на Министерския съвет,

На 14 юни е последната предварителна дата за приемните изпити, а
официалният кандидатстудентски
изпит е на 9 юли, които съответно ще
бъдат проведени online.
В УХТ има и утвърдена практика да
се кандидатства и с оценки от Държавните зрелостни изпити. Признават се оценките по български език,
чужд език, математика, химия, физика,
география и биология, както и от държавните изпити за придобиване на
професионална квалификация, които се
полагат в професионалните гимназии.
Kандидат-студентите вече питат кога да се запишат. Те са привлечени от отличните възможности за
професионална реализация, коментира
доц. Тенева. Доказателство за традициите и качеството на обучението
е фактът, че много от студентите
продължават професионалния избор,
направен в средното училище, както и
това, че на много от студентите родителите също са завършили УХТ.

студентите от специалност
„Топлотехника“ да бъдат освободени
от такси за целия курс на обучение“,
заяви зам.-ректорът.
Тази пролет обучението в електронна среда показа потенциала на
УХТ и в едно неспецифично за университета професионално направление – икономиката. Това се отнася за
специалностите „Икономика на хранителната индустрия“ (бакалаври),
„Икономика на туристическата индустрия“ и „Корпоративен бизнес и предприемачество“ (магистри).
До момента УХТ успешно проведе четири предварителни online изпита за
кандидат-студенти – по математика,
по химия и опазване на околната среда.
Тестовете съдържат по 25 въпроса,
на които трябва да бъде отговорено
в рамките на час. Анализът показва, че

Проф. Тони Шекерджиева-Новак,

ректор на АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“:

Откриваме талантливите
и помагаме да
сбъднат мечтата си
Проф. Шекерджиева-Новак, на какво ще разчита АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ и на какво могат да разчитат студентите, идвайки при вас?
Неслучайно девизът ни е „Създаваме изкуство за хората и хора за изкуството“. Стремим се учебната и
художествено-творческата дейност
да обединяват класиката и съвременността, традициите и иновациите.
Голямо предизвикателство е да откриваме най-талантливите млади
хора и да им помогнем да се превърнат
в това, което е тяхна житейска мечта – да покажат висок професионализъм в изкуството.
Разчитаме на опита, проверен в
56-годишната ни история, на професионализма на преподавателите от
трите факултета: „Музикална педагогика“, „Музикален фолклор и хореография“, „Изобразителни изкуства“.
Разчитаме на митичния дух на академията, която е на най-одухотвореното място в Пловдив. Помага и това,
че възпитаниците ни допринасят за
развитието на българския дух и култура с присъствието си в национални и
чужди творчески институции.
Изненадаха ли Ви кандидат-студентите с представянето си на
предварителните изпити, които
тази година са онлайн?
От 20 май стартира предварителният прием, предшестван от усилена
подготовка и разписване на специални
процедури. През цялото време бяхме в
пряка връзка с МОН, от което получихме неоценима помощ.
Броят на подалите заявления за
участие в предварителните изпити
надмина нашите най-смели очаквания
– 100 само до момента. Вече прослуша-

ните кандидати в „Изпълнителско изкуство“ показаха изключително високо
ниво. Повечето са от специализирани
училища по изкуствата и биха могли да
ползват преференциите да кандидатстват с висок успех от матурите. Но
те предпочетоха да участват в изпитите и да покажат уменията си. Много съм доволна от изключителното
уважение към комисията и към бъдещата професия. И съм горда, че точно
тези млади хора са направили избора си
да са студенти на нашата академия.
Те не търсят лесното, а вие не
правите компромис?
Това е удивителното. Когато всички университети са отворени за прием по лесния начин, те предпочетоха
да дойдат в нашата академия, която
залага на високото качество, не е свалила гарда и прави изпити по начина, по
който са били и преди.
Нашата предварителна кампания
е постоянна. Всяка изява на нашите
студенти, всеки проект на преподаватели, грижата на ръководството са
действия в правилната посока, и не се
учудвам, че студентите избират нас.
В ситуацията, в която попаднахме
от март тази година, бързата реакция
на преподавателите и всеотдайността на студентите намериха широк
отзвук и това беше най-добрата реклама. Качеството на обучението, независимо от формите, привлича студентите. На това разчитаме и това
можем да обещаем.
Миналата година първокурсниците
и магистрите бяха 304. Сега бройките
са свити във всички вузове. Не мисля,
че трябваше да бъдем приравнени под
общия знаменател на процентно намаляване. Недалновидно е. Надявам се

догодина тази уравниловка да намери
разрешение. Трябваше да се оцени, че
при нас за едно място се бореха 7-8 кандидати, което не бе така в сродните
висши училища.
Департаментът за езикова и
специализирана подготовка обединява форми за допълнителна и
следдипломна квалификация и специализация, както и обучение за
повишаване на квалификацията на
педагози. Провеждаме езикови курсове за българи и чужденци, краткосрочни и едногодишни курсове
за кандидатстване по всички специалности в АМТИИ. Имаме курсове за придобиване на учителска
правоспособност „Преподавател
по…“. Успоредно с редовното обучение студентите могат да получат допълнителна професионална
квалификация в голям спектър направления. От 2016 г. имаме Център за професионално обучение
с 20 професии и 55 специалности
в дневна, вечерна, дистанционна,
съботно-неделна форма.
Как опитът от дистанционното
обучение ще се отрази на идната година?
Преподавателите и управленският екип се чувстваме много по-готови
да посрещнем предизвикателствата
на XXI век. Коронакризата ни принуди много по-бързо да преминем към
нови решения. Направихме нещо невъзможно – обучаваме певци, танцьори, инструменталисти и художници
в интернет среда. Не позволихме да
се загуби набраната инерция и я обогатихме с по-близки срещи с преподавателите. Усъвършенствахме нови
форми за презентиране на знанията.
Обединихме високата дигитална култура на студентите с изпитаните
форми на преподаване. Постигнахме
модерен подход с по-висок потенциал
за бъдещето. Надяваме се скоро да се
възстанови живият контакт, защото
изкуството е да споделяш емоции.
www.artacademyplovdiv.com
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Всички кандидат-студенти искат да изберат най-доброто и подходящо за тях висше училище. То трябва
да бъде с добра репутация и отлични акредитационни
оценки, да разполага със съвременна база, да бъде високотехнологично, специалностите да са атрактивни,
а учебните планове да бъдат гъвкави и съобразени с
изискванията на работодателите, за да може след това
да се намери бърза реализация на пазара на труда. Качественото висше образование винаги е било и ще бъде
гаранция не само за придобиването на нови знания, но
и за самоусъвършенстване и придобиване на гъвкави
умения, като комуникативност, способност за работа в
екип, отговорност и т.н. Те са ключови за бъдещата кариера и определящи за перспективата след дипломиране да се заемат ръководни постове или за стартирането на собствен бизнес.
Именно такъв вуз, който отговаря изцяло на желанията на младите и амбициозни кандидат-студенти, е
Висшето училище по сигурност и икономика (ВУСИ).
ВУСИ е мотивираният и оправдан избор, защото е сред
най-престижните в страната и има пълен набор от отлични акредитационни оценки от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) към Министерския съвет на Република България. НАОА е пълноправен
член на Европейската асоциация на агенциите за осигуряване на качеството във висшето образование (ENQA)
и издадените от нея акредитации на ВУСИ се признават
за валидни в целия Европейски съюз.

Пандемията от COVID-19 постави световната
икономика и националните държави в безпрецедентна криза. България изпитва сериозен
недостиг на квалифицирани кадри в областта
на националната сигурност и икономиката.
Младите висококвалифицирани специалисти
в тези области са двигателят на промяната
и ключът за успех в борбата със сериозните
социоикономически последици и заплахи за
корпоративната и националната сигурност.
Фирмите в България се затрудняват да запълнят свободните си позиции, като най-сложни за намиране са висококвалифицираните специалисти в областта на националната
сигурност, киберсигурността, сигурноста на
храните, охраната на труда, управлението,
експертите по финанси и дигитален маркетинг. И след 5 години работодателите в България ще имат нужда от висококвалифицирани кадри – това
сочат резултатите от първото
проучване на потребностите от
кадри, реализирано от Агенцията по заетостта.

Ако за Вас е важна оценката на Рейтинговата система на висшите училища в България, то актуалното ѝ издание за 2019 г. показва, че ВУСИ е в топ 6 на университетите. Дипломите на Висшето училище по сигурност и
икономика носят най-висок облагаем доход в Пловдив
и областта. Реализацията на конкурентния пазар на труда е бърза и безпроблемна, голяма част от завършилите
намират високоплатена работа и заемат ръководни позиции в частни фирми и държавни институции.
На всички амбициозни кандидат-студенти, които
търсят атрактивни и иновативни учебни програми, ВУСИ
предлага огромен избор от хитови специалности. Сред
тях са „Национална сигурност“, „Криминалистика“,
„Киберсигурност“, „Съвременни технически системи
и сигурност“, „Международни отношения и сигурност“,
„Дигитален маркетинг“, „Кръгова икономика“, „Управление на софтуерните технологии“, „Мениджмънт на
политиката и бизнеса“ и мн. др. Огромна част от лекционните курсове са уникални за висшето образование
у нас и са резултат от задълбочени обсъждания от страна
на ръководството на вуза с представители на различни
държавни и общински институции, бизнес мениджъри и
др., които са потвърдили предпочитанията си за наемане на специалисти именно с такива профили.
Като високотехнологично и съвременно висше училище ВУСИ предоставя на всички кандидат-студенти
леснодостъпна и разбираема платформа, която е активна 24 часа в денонощието, седем дни в седмицата.
Едно натискане на бутона разкрива богатото портфолио
на ВУСИ от изключително перспективни специалности,
които са търсени от работодателите.
Кандидатствайте онлайн във ВУСИ и подсигурете
бъдещето си с качествено и достъпно висше образование. Попълнете формата на
https://www.vusi.bg/priem-3/online-kandidatstvane/

www.vusi.bg
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