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Изпращаме учениците
с маска и дезинфектант

О

свен с тетрадки и учебници този път учениците тръгват на училище с маски и дезинфектанти. Предпазните средства обаче няма да
се носят в класните стаи, а само в общите помещения в училищата. Задължителни в час са единствено
за преподаватели, които влизат в много паралелки.
Те не бива и да сноват между децата, а да поддържат дистанция.
Всички учебни помещения ще се дезинфекцират
поне два пъти на ден и редовно ще се проветряват.
След като МОН подготви задължителни и препоръчителни насоки, педагогическите съвети по места гласуваха училищни планове според спецификата.
Общото между всички е да се избягва досег между
различните класове.
Където е възможно, се слага край на кабинетната
система и всяка паралелка ще е в своя учебна зала. В
училища с класни стаи на открито пренасят там
занятия при хубаво време, другите могат да ползват близки бази - например кварталното читалище.
По коридорите движението ще е еднопосочно,
отварят се и аварийни входове, за да няма сливане
на потоците. В дворовете ще има обособени зони
за различни класове.
За столовата МОН препоръчва да се ползва по
график, да се обособят зони за различните възрасти,

200 лева
стягат
първолака
за училище
на стр. 2

да се следи да няма опашки
и споделяне на храна и напитки, а по възможност
да се осигури кетъринг в
клас.
Препоръчва се ограничен достъп на родителите до дворовете,
както и да не се допускат външни хора в тях
през почивните дни, когато често се ползват
игрища. Родителските
срещи също вероятно
ще са онлайн.
Ф и з ку л т у р н и т е
салони ще се ползват
само при лошо време,
а в библиотеките ще
влизат по двама след предварителна
заявка за книгите онлайн.

Поръчват
учебници
втора ръка
онлайн

Студент
в последната
минута

на стр. 6

на стр. 8

200 лева стягат
първолака за училище

Кулинарни мотиви и призив „Избери
българското“ на кориците на тетрадките

О

коло 200 лева стигат, за да
се стегне първолакът за
училище с раница, несесер и
всичко необходимо от списъка, ако
родителите се придържат към
добро качество и прилична цена,
без излишни глезотии.
След като преди година ръстът
в цената на хартията увеличи и
цената на тетрадките с 20 на
сто, този път има добра новина.

„Цените остават
същите, нов е само
дизайнът“,

казват от книжна броса „Пегас“.
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Кухнята влиза в класната стая
с кулинарни, плодови и зеленчукови мотиви – люти чушки, банани,
сливи и праскови внасят свежест
и съблазняват от кориците. За да
тежи по-малко тетрадката, тя е
от PVC, книжното тяло със спирала също е от олекотена хартия.
В серията „Красотите на България“ тази година има добавка
– лого на корицата с призив „Изберете българското“. Нови са изгледите от прекрасни кътчета в
родината. Всеки от тях е на „лицето“ на тетрадката, а на гърба

има описание на мястото, карта
с местоположението, два изгледа
в рамка на пощенски марки. Несебър, Каварна, Народният театър
в София са сред сюжетите на „Полиграф комерс“.
Тетрадките на „Black and White“
тази година с в няколко разновидности – с тийн дизайн, винтидж
сюжети, в стил Прованс, с флорални мотиви, като в картина на живописец, който обича декоративното изкуство. Има ги и котките,
от които момичетата не се отказват на всяка възраст.
На щанда отново са и миналогодишните хитове – тетрадки с изцяло брокатена
корица в златно, розово, лилаво или сребро.
За момчетата има робо
варианти, както и с мотори,
кораби, дронове, АТВ и със закачлив надпис: „Call my Agent“, и
само едни слънчеви очила.
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етрадките за най-малките тази година тръгват от 25 ст. за вестникарска хартия и стигат до 80 ст. за 40 листа офсет. Това са цените
и за тесни, и за широки редове, както и за малките квадратчета.
За по-големите, които вече са преминали на обикновеното разграфяване, бройката от 40 листа е от 35
до 80 ст. според качеството на хартията.
Тетрадка от 60 листа може да се купи на цена от 90 ст.
до 1,40 лв. – за моделите с брокатена корица.
За 80 листа таванът на цената в книжарницата е горе-долу същият.
Големият формат варира от 1,05 до 2,10 лв. за бройка.
Който иска твърди корици, трябва да приготви от 3,60 до 5,40
лв. – за малък формат от 200 листа. При големия формат най-скъпата пак е с 200 листа и ламинирана корица, като се търгува за 10,30 лв.

Частна професионална
гимназия по информатика
и компютърни науки

„Академик Благовест Сендов”
В Частна професионална гимназия по информатика и компютърни науки
„Академик Благовест Сендов” обучението се извършва по утвърдени
международни методи, които са насочени основно към практическото
усвояване на материала.
Основна цел на гимназията е да се поддържат високи учебни стандарти, като
едновременно с това се набляга на практическите часове. Стремим се образованието
да бъде приятно и ползотворно за учениците, съчетавайки занятията с творчески
занимания в нашия STEM център, където могат да се възползват от време за дигитална
детоксикация.
Основната мисия, която е възприел екипът на гимназията, е да изгради от учениците
мислещи и уверени в собствените си сили личности, готови да допринесат за промяната
на технологичния свят със своите знания, индивидуалност и идеи.

Специалностите, по които гимназията предлага обучение, са

Приложно програмиране и Електронна търговия.
Приложният програмист намира професионална реализация в предприятия, фирми
и организации, които проектират и произвеждат програмни продукти, поддържат и
обслужват информационни системи за клиенти, които ползват компютърна техника.

Придобилите трета степен на професионална квалификация по специалност
„Електронна търговия” могат да заемат
длъжностите: Уеб дизайнер, Мениджър по
продажби, Разработчик на уеб сайтове, Анализатор на пазарни проучвания, рекламен и
маркетингов специалист, аналитик на компютърни системи.

Записването е след завършен 7-ми клас по документи, без приемен изпит.

ã Пловдив Тех Парк
гр. Пловдив, ул. „Вълко Шопов” №14
ò 0882 933 400, 0882 933 405, 0882 933 572 ,
Ø chpgikn@gmail.com

www.gikn.eu
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Хитрини и глезотийки

З

а да е по-евтино блокчето за
рисуване, но да не се купува дебел скицник, за по-изгодно търговците вече предлагат нов вариант – да се вземе стандартното
с 9 листа за 90 ст., а отделно „пълнеж“. Той представлява свитък от
50 листа, които могат да се добавят периодично между кориците, и
излиза на сметка с цената си от 3
лева.
Цените на комплект моливи
тръгва от 4,90 лв. за китайските,
и стига 14 лв. за 24 цвята на „Фабер
Кастел“, които са най-високият
клас за масова употреба на пазара.
Флумастерите са в диапазона
от 2 до 6 лв. за 10 цвята, а акварелните бои – от 1,60 лв., до 10,20 лв. за
12 цвята.
Ножичките тръгват от 1,20 лв.,
и стигат до 3,80 лв., според екстрите – вече има заключващи се,
които да не се отварят в раницата, както и за левичари.

Детска школа
по народни танци
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Наборът от глезотийки тази
година включва острилко-гума за 6
лв. или острилка-пчела – за 8 лв. Тя
има 4 накрайника за различен диаметър на молива, като двата са в антенките и се местят на мястото
на очите.
За повече удобство вече се предлагат и цветни моливи с гума. Цената за 12 цвята е 7 лв.
Химикалките тръгват от 20
ст., и стигат до левче за най-обикновените модели.
Вариантите 2 в 1 – химикал с гума
са от 1 лв., до 4,90 лв.
По-специалните, които обаче
не се препоръчва да се ползват в
клас, са със закачка. Книжарите са
нарекли „Смайли“ серията с топчета-емотикони, закрепени върху
пружина на върха. Има и с висящо
космато животинче от неопределим вид, което може да се премести и като висулка на ключодържател. Цената му е 2,50 лв.

РЕПЕТИЦИИТЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ
два пъти седмично – вторник и четвъртък – от 18:00 до 19:00 часа
в салона на ОУ „ Д-р Петър Берон“, ул. „Данаил Николаев“ 46.

Децата в групата са на възраст от 9 до 12 години /3ти-6ти клас/.

И раницата стана Smart –
с USB и джоб за слушалки
тръгват от 79 лв. нагоре. Нова е
обаче колекцията за 2020 г. Десените за момичета са в розово и лила-

Р

аницата вече не е старата
платнена чанта, с която
мяташ всичко нужно за
училище на гръб. Посестримите й от ново поколение
стават все по-технологични, както и училището.
Новият хит тази година
е Smart раница. Тя има вградено USB с изход в дръжката
на едното рамо. В него може
да се включи електронно устройство.
Специален джоб за слушалки е предвиден вътре в чантата на тийнейджъра.
Тя е изработена от материал, който оставя капките вода и
влагата на повърхността. Така не
само хартиените учебници и тетрадки няма да се повредят, но и
техническите джаджи.
Цената на такава раница е малко
над 80 лева, според производителя
и дизайна.
Няма промяна в ценовия диапазон на една от най-популярните
марки на пазара – Gabol. Моделите

во, с флорални и вело мотиви. Има и
модели в петролено зелено и тъмносиньо с розови елементи за освежаване. Момчешката серия е доста
пестелива откъм щампи – в синьо и
черно.
На пазара пак са и екологичните

раници, които бяха хит миналата
година – от преработени PVC бутилки, на цени от 50-60 лв. и нагоре.
Практична е и раницата 2 в 1 –
от две части, съединени с цип. Той
позволява раницата буквално
да се раздели на две. Едната
половина е за екипа по физическо и може да остане
у дома в дните, когато
този предмет го няма в
учебната програма. Тази
екстра обаче качва цената до стотачка, че и нагоре.
Масово на пазара раниците се предлагат в два
варианта – с анатомичен
гръб или с твърд – ако се
ползва количка на колелца,
като тези на чантите за
пазар. Те самите се продават отделно, на цена около
35 лв., и смъкват товара от
гърба на хлапето. Неудобството от ползването на модел „тролей“, са неравностите на настилката по пътя към училище.
Новите колекции раници с твърд
корпус достигат и надхвърлят 200
лева, а серията „Santoro“, която постига винтидж ефект с комбинацията от текстил, кожа и ретропринтове, е около стотачка.

Децата участват и в хореографски разработки,
съобразени с техните възможности.

При разучаването на новите стъпки, децата се
учат на правилна стойка, дисциплина, упоритост
и търпение.
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Поръчват учебници втор

Борсите зареждат новите за 11. клас само с пр
Борсите за учебници на
старо се пренесоха във виртуалното пространство
заради пандемията. Приемат поръчки по имейл, в сайтовете си или във Фейсбук.
Те се изпълняват и се изпращат до адреса, за да се намалят възможно най-много
посещенията на място.
Който все пак отиде в Борса за
учебници „Пловдив“, има ограничен
достъп само до преддверието.
Трябва да ползва дезинфектант
преди и след като предаде старите учебници и да вземе това, което му е необходимо.
Повечето клиенти предпочи-

тат онлайн варианта, защото и
за тях той е удобен, казва Гергана
Спасова. Условията на търговията с използвани учебници остават
непроменени – изкупуват ги на 3050% от коричната цена, а нужното за следващата учебна година
може да се набави срещу 60-80%
от записаното на гърба. Това лято
учебниците втора ръка пристигат в борсата сравнително по-запазени – не са ползвани толкова
активно през втория срок, когато
училищата затвориха и се премина към обучение от разстояние
в електронна среда. В най-добро
състояние са тези, които предават десетокласниците, защото
миналата година за тях влязоха в
употреба новите.

ра ръка онлайн

редварителна заявка и депозит
Сега е ред на учениците от 11.
клас да учат по изцяло нови учебници. Издателствата са готови
с тях, но борсите не бързат да
ги доставят. От една страна,
текат ревизии в издателствата заради промените в ДДС и са
възможни корекции в цените. От
друга, борсите не искат да „заключват пари“ в условията на вяла
търговия в последните месеци. По
тази причина изискват предварителна заявка и я изпълняват при
внесен депозит. Още повече че е
обичайна практика учениците да
спестяват част от набора – купуват учебници по базови предмети
и „пропускат“ например музиката
и изобразителното изкуство.

Заедно с учебниците втора ръка борсите предлагат
и

дезинфектанти,

които

също ще са нужни на ученика
при предстоящата различна
учебна година. Шишенце от
60 милилитра за почистване
на ръцете струва 2,50 лв., а
по-големите достигат до 8
лв. Предлагат се и препарати за почистване на клавиатурата и екрана на компютъра или таблета – за 5 лв.,
както и маски по 50 ст.

pensiluet.com
facebook.com/pen.siluet
Пловдив, Брезовско шосе № 145

ǜǽǻǵǴǯǻǱǾǿǯǻǺǭ
ǺǭǽǻǱǺǵǺǻǾǵǵ
ǿǲǭǿǽǭǸǺǵǷǻǾǿȋǹǵ
ȀǺǵȁǻǽǹǵǵǱǽȀǰǵ
ǺǲǾǿǭǺǱǭǽǿǺǵǻǮǸǲǷǸǭǵ
ǭǷǾǲǾǻǭǽǵ

Магазин Пен Силует
гр. Пловдив, ул. "Каапитан Райчо" №54,
Маркет център етаж 2, 032 / 62 62 01, GSM: 0878 830066

Студент
в последната
минута
Кандидат-студенти имат последна
възможност да станат първокурсници, ако подадат документи за единични незаети бройки от допълнителния
прием, който обявиха пловдивски висши училища. Шанс имат дори тези,
които са взели матурата от втори
опит - на поправителната сесия в
края на август.

В Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” може да се кандидатства в 7 направления.
Има отделни вакантни бройки в общо 41 специалности, като в 13 от тях може да се следва без
такса през целия период на обучението, тъй като
са в списъка на професиите с най-голям очакван
дефицит. В други 19 пък попълването на незаети
места продължава само за платена форма на обучение.
Тази година още след второ класиране ПУ запълни 98,62% от общия акредитиран план. Това прави 3010 първокурсници по държавна поръчка, като
има и 759 нови студенти в платена форма.
Допълнителният прием за попълването на последните места е в направленията „Философия”,
„Религия и теология”, „Политически науки”, „Химически науки”, „Биологически науки”, „Математика”
и „Машинно инженерство”.
В Биологическия факултет става въпрос за
специалностите: „Екология”, „Биология”, „Микробиология и вирусология”, „Молекулярна биология”,
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„Медицинска биология”, „Фармацевтични биотехнологии”, „Биоинформатика”, както и в биология с химия и биология с английски.
Във Физико-технологичния факултет все още
може да се избира сред 10 специалности, повечето
обаче само за места в платена форма на обучение.
Химическият факултет все още приема студенти да учат химия без такса. В други 5 специалности
тя ще се плаща, но местата пак са от държавната
поръчка - „Медицинска химия”, „Химически анализ и
контрол на качеството”, „Компютърна химия”, „Химия и маркетинг”, както и химия с английски.
В 15 специалности има свободни бройки и във Филологическия факултет, като в две от тях - български и новогръцки и български и китайски, няма да се
дължи такса. Във вариациите на лингвистиката
пък приемат само платено обучение.
Нарасналият интерес към учителската професия и тази година напълни Педагогическия факултет, като вакантни бройки има единствено в „Педагогика на обучението по музика”.
В икономическите и социалните науки все още
могат да се подадат документи за „Политология”
и за „Национална сигурност”, но само за платена
форма. В 4 специалности прави допълнителен прием и Философско-историческият факултет, като в
теология следването е безплатно.

Университетът по хранителни технологии в
годините има утвърдена добра репутация в инженерните специалности, които макар и трудно
гарантират отлична професионална реализация.
Най-голям тази година по традиция бе напливът в по-атрактивните специалности със сравнително по-леко следване като туризъм. Вузът
отчита около 90% изпълнена държавна поръчка,
което към момента прави около 560 първокурсници наесен.
Запълването на останалите незаети бройки
ще продължи буквално до старта на академичната година на 5 октомври. При нужда висшето
училище има готовност да проведе и допълнителен приемен изпит. Той ще е онлайн, както
бяха и досегашните.
Най-много възможности за нови първокурсници има в специалностите „Топлотехника”, „Машини и апарати за хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост”, „Биотехнологии” и
„Автоматизация и управление на техника”. Единичн бройки обаче са незаети и в „Технология и качество на храните”, „Технология и дизайн на храни и ароматно-вкусови продукти”, „Технология на
виното и пивото”, „Анализ, контрол, екология на
храните”, „Храни, хранене, диетика”, „Кетъринг”.

Единични места има и във филиала на Техническия университет в Пловдив.
Няма допълнителен прием в Медицинския и
АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“, където след
свиването на общата рамка на приема в цялата
страна даже остават неприети студенти с
високи резултати.
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Университетът по хранителни технологии
с две нови магистърски програми от тази есен
Висшето училище ще обучава сомелиери и експерти по храни и национална сигурност
В две нови специалности ще обучава магистри
от тази есен Университетът по хранителни
технологии /УХТ/. Те са „Иновации в напитките и сомелиерство“ и „Храни и национална сигурност“, съобщи проф. д.н. инж. Георги Костов,
функционален декан по Образователни програми и мобилност в УХТ.

П

о първата специалност курсът е едногодишен в редовна
и задочна форма. Насочена е
към подготовката на специалисти в областта на
иновациите, разработването, сертифицирането и
предлагането на нови типове напитки. Повишаване
информираността на потребителите към културата на консумация на напитки, комбинирането им с
различни храни.
В тази специалност ще
се приемат бакалаври от
различни професионални направления. Незавършилите
хранителни технологии ще
изучават допълнително 4
дисциплини, свързани с производството на напитки.
Втората
магистърска
програма - „Храни и национална сигурност“, е свързана повече с осигуряване
на резерва, сертифициране, митническо законодателство, държавен резерв,
военно-временни
запаси.
Обучението е в едногодишна форма за завършилите
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хранителни технологии, а
за другите професионални
направления – в 2-годишна, тъй като през първата
година тези студенти получават широкопрофилна
се променя в зависимост
подготовка за производот конюнктурата на паството на различни типозара. Трайна тенденция е
ве храни.
надграждане на образоваОсвен в новите специал- нието от представители
ности УХТ ще приема ма- на бизнеса, тъй като многистри и в още 34 програми го собственици на фирми
от 9 професионални направ- имат желание децата им да
ления. Документи ще могат поемат мениджмънта, но
да се подават от 8 септем- след като са получили подври до 1 октомври 2020 г. ходящо образование.
Класирането ще бъде обяНай-силната страна на
вено на 5 октомври, а записпреподавателския ни съсването е между 6 и 9 октомтав е ноу-хауто, което
ври. Изключение се прави
обхваща цялата производединствено за платените
ствена верига - от окачесформи, защото записванетвяване на дадена суровина
то на студентите става в
и формулиране на изисквамомента на подаване на донията към нея, през техкументите. Те не подлежат
нологичните процеси на
на класиране, заяви проф.
преработка, до производКостов.
ството и окачествяванеДо този момент най-го- то на крайните продукти
лям е интересът към обу- в отделните браншове, зачение в няколко магистър- яви проф. Костов.
ски програми: „Безопасност
В изпълнение на мандатна храните“, „Технология на
ната програма на ректора
виното и пивото“, Технона УХТ проф. Пламен Моллогия на зърнените, фуражлов, университетът стана
ните, хлебните и сладкарчлен на най-големите рабоските продукти“, „Анализ и
тодателски организации в
контрол на хранителните
България – АИКБ, БТПП, БСК.
продукти“ в Технологичен
Контактите с тези мощфакултет. В Техническия
ни инвеститори дава възпредпочитанията на стуможност за балансирано
дентите са към „Топлоактуализиране на учебните
техника“ и „Автоматика,
планове според нуждите на
информационни и управлябизнеса, а от друга страна
ващи техники“.
създава условия за ефективСпоред проф. Костов но практическо обучение на
всички магистърски про- студентите и улесняване
грами са атрактивни за на контакта работодаучещите, макар в години- тел-млади специалисти.
те интересът към тях да

Работи се усилено за
стартиране на обучение
по ключовата магистърска
програма Master of Science of
Wine Management, което се
реализира със съдействието на Международната
организация по лозата и виното (OIV). Генералният директор Пау Рока потвърди
готовността на организацията да сътрудничи с УХТ.
Така нашият университет
ще бъде третият в света след Калифорнийският
в Дейвис в САЩ и Университета в Монпелие, Франция,
където ще се подготвят
кадри за винарския сектор.

Модулното
обучение - шанс
за магистрите,
които работят
За студентите в редовна форма университетът
ще предложи и модулно
обучение, като част от
лекционните курсове да
бъдат провеждани в електронна среда, а упражненията – присъствено, в
подходящо за студентите
време. Считаме, че такъв
подход ще създаде възможности за повече редовни
магистри в повече специалности, които да слушат
пълни лекционни курсове и
посещават пълен набор упражнения, без да изпитват
затруднения, ако работят.

Короната на симулационните образователни технологии в медицината се намира в Пловдив

Н

ай-иновативната
образователна структура и заслужен
повод за гордост на Медицински университет – Пловдив е Медицинският Симулационен Тренировъчен Център (МСТЦ). За петгодишния
период от създаването си Центърът
беше оборудван с най-модерна техника и успя да се утвърди като първокласна обучителна база, призната
и от Американския Колеж по Хирургия (American College of Surgeons - ACS),
най-голямата професионална организации на хирурзи в света. МСТЦ получи
максималната степен на програмна
акредитация – Комплексен Образователен Институт към ACS, за период
от 5 години. Той е единственият в Източна Европа и един от шестте признати от ACS в цяла Европа.
Симулационният център е оборудван с гама от апарати, простиращи се от таск-тренажори за овладяване на ежедневни процедури и
манипулации до невероятно реалистични кибернетични манекени,
използвани за трениране на клиничното мислене и развиващи способностите за вземане на решения.

Венецът на МСТЦ са най-авангардните симулатори за виртуална реалност в областта на ендоскопията,
артроскопията, лапароскопската, ендоназалната и очна хирургии, инвазивната кардиология и т.н.
„Нашият симулационен тренировъчен център е не само първият
в страната, но е оборудван и с
последно поколение високотехнологични манекени, хирургични и ендоскопски симулатори за обучение
на студенти",

коментира председателят на Общото събрание на МУ-Пловдив чл.-кор.
проф. д-р Стефан Костянев, дмн.
В центъра се провеждат както редовни упражнения на студенти от III
до V курс, така и свободно-избираеми
занимания по специалности.

конференция, посветена на симулационното обучение в медицината. В
МСТЦ на МУ – Пловдив се провеждат
и интерактивни ‘Train the Trainers’ курсове за лапароскопски колоректални
хирурзи, като LAPCO TT, разработен на
базата на National Training Programme
in Laparoscopic Colorectal Surgery на
Великобритания.
Представители
на индустрията като компанията
B.Brown избраха МСТЦ за своята първа
Aesculap академия на тема „Симулационно обучение по лапароскопия и 3D
визуализация в реалната лапароскопска хирургия”
В условията на пандемия и ограничен физически достъп масово се приложиха няколко онлайн форми на преподаване, които вече бяха възприети
от преподавателите в Симулационния център. Сред тях са водещите в
света интерактивни среди за работа
с виртуални пациенти – CyberPatient и
BodyInteract.

За последната година в Симулационния център са осъществени над 340
обучения, 32 семинара с електронни
стандартизирани пациенти, 2 национални уъркшопа, организирани по
линия на Студентски съвет и една
научно-практическа конференция. Катедрата по Педиатрия и медицинска генетика на МУ – Пловдив, която
се явява една от най-ангажираните
и активни потребители на МСТЦ, използва центъра дори за провеждане на
част от практическия си изпит. През
Симулационния център преминават и
голяма част от общопрактикуващите лекари, специализиращи Обща медицина.
Директорът на МСТЦ, проф. Благой
Маринов е категоричен, че „в областта на симулационното обучение се
оформи една посветена академична
общност, отправила взор към бъдещето на медицинското образование –
"смяна на досегашната парадигма
за обучение на бъдещите лекари при леглото на болния с нова,
акцентираща на процедурната
компетентност, без да е компрометирана сигурността на пациентите”.
Уникалната материална база на
МСТЦ привлича специалисти от цял
свят. Организират се научни събития, като станалата традиционна
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Бъди сред лидерите, избери ВУСИ!
КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА ИЗБИРАТ
ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

Интересът на кандидат-студентите към Висшето училище по сигурност и икономика е огромен и стотици вече се
записаха да следват в един от университетите в Топ 6 по
сигурност в България. Те са направили своя информиран
избор сред всички вузове, а в анкетните запитвания по-голямата част от бъдещите първокурсници посочват, че са
избрали именно ВУСИ заради нивото на образованието,
което предоставя, иновативните дисциплини и модерната
материална база.
„Изключително щастлив съм, че във Висшето училище по
сигурност и икономика се записват да следват амбициозни
млади хора, които имат ясна цел в живота си и са убедени,
че постигането ѝ минава именно през ВУСИ. Искам да уверя всички, които са избрали да учат при нас, че са направили правилния избор и че предстои една много интересна
академична година – с редица подобрения, новости и надграждане. Година, в която ще изведем образователния процес във Висшето училище по сигурност и икономика на ново,
още по-високо равнище“, коментира президентът на ВУСИ
проф. д.п.н. Георги Манолов.
Освен с качеството на образованието и висококвалифицираните преподаватели, които са изключителни специалисти в своите области, Висшето училище по сигурност и
икономика привлича интереса на младите хора с възможностите, които се отварят пред тях след завършването им.
За никого не е тайна, че голяма част от студентите във
ВУСИ успяват да започнат работа по специалността още
докато следват, а данните на рейтинговата система са еднозначни – възпитаниците на ВУСИ са с най-висок облагаем доход в Пловдив и региона.

6 НА
В ТОП

ПРИЕМ 2020 / 2021

Кандидатствай oнлайн

На кандидатстващите за образователно-квалификационната степен „магистър“ през предстоящата 2020/2021
академична година ВУСИ предоставя възможността за избор между над 20 специалности. Всички желаещи могат да
кандидатстват онлайн, а приемът става по документи. Право на обучение в магистърските програми имат кандидати с
минимален успех Добър от дипломата за завършена степен
на висше образование. Успехът на дипломата се формира
като средноаритметична оценка от средния успех от семестриалните изпити и оценките от държавните изпити или от
защитата на дипломната работа.
За да бъде максимално в полза на студентите, ВУСИ предлага задочно и онлайн обучение за магистърските програми,
като обучението и изпитите се провеждат в събота и неделя.
Описание на всички бакалавърски, магистърски и докторски програми, както и начините на кандидатстване,
мо-жете да откриете на сайта на ВУСИ.

Я

ГАРИ

БЪЛ
ОСТ В

РН

ИГУ
Е ПО С

ТЕТИТ

РСИ
НИВЕ

У

Специалностите в трите професионални направления –
„Национална сигурност“, „Икономика“ и „Администрация
и управление“, са изцяло акредитирани и имат максимални оценки, а желаещите да кандидатстват в тях все още
имат възможността да го направят онлайн или на място,
в някой от офисите в Пловдив, София и Хасково.

www.vusi.bg
vusi.bg
vusi.bg

Висше училище по сигурност и икономика

priem@vusi.bg
+356 32 260 974; +359 882 392 737

