
Уважаема/и г-жо/г-н Директор, 

За мен е удоволствие от името на академичното ръководство на Икономически уни-
верситет – Варна да споделя, че сред приоритетите за нашия университет е устойчивото 
сътрудничество със средни училища. Във връзка с това сме радостни да Ви уведомим, че 
предоставяме следните възможности за ученици:

• да получат безплатни съвети от кариерен консултант относно възможностите за бъде-
що професионално развитие; 

• да ползват богатия книжен фонд в библиотеката на ИУ – Варна, вкл. онлайн: https://
www.ue-varna.bg/bg/p/7803/biblioteka; 

• да ползват онлайн книжарницата на ИУ – Варна: http://bookstore.ue-varna.bg/; 
• да ползват модела за обучение и спорт в дистанционна (онлайн) форма, реализиран за 

първи път в страната от ИУ – Варна и дирекция „Спорт“ на Община Варна. Образователната 
инициатива насърчава практикуването на различни видове спорт от ученици и студенти в до-
машни условия. Всички онлайн обучителни клипове можете да намерите в университетския 
YouTube канал: https://www.youtube.com/playlist?list=PLkg6LzZ8TJfYbA2nf54FQu45hpbzrsr
2U 

• да посещават събития и се включват в различните дейности и студентски клубове по 
интереси към ИУ – Варна; 

• по атрактивни за тях теми да ги посети лектор от университета или да се организира 
уъркшоп; 

• да бъдат консултирани по разработени от тях проекти на икономически теми. 
ИУ – Варна предоставя възможност за ранен прием в образователно-квалификационна 

степен (ОКС) „бакалавър“. За учебната 2022/23 г. той ще се проведе през март, април и май 
2022 г. Кандидат-студентите могат да подадат документи онлайн през специализираната сис-
тема за кандидатстудентски прием: https://ksp.ue-varna.bg/catalog/view.

Системата за кандидатстване ще бъде отворена през март 2022 г. Кандидат-студентите, 
получили оценка минимум „много добър 5.00“ от кандидатстудентски изпит в ИУ – Варна, 
могат да се включат в предварителния прием през месеците март, април и май. (https://www.
ue-varna.bg/bg/p/8448/priem/bakalavar/spetsialnosti).

За учебната 2022/23 г.  ИУ – Варна предлага нова специалност „Data Science“ за ОКС 
„бакалавър“, редовна форма на обучение. Тя е разработена съвместно от ИУ – Варна, ШУ 
„Епископ К. Преславски“ и ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ по проект №BG05M2OP001-2.016-0002 
„Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно 
обучение в условията на цифрова трансформация“ с финансовата подкрепа на ОП „Наука и 
образование за интелигентен растеж” 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския социален 
фонд на Европейския съюз.  „Data Science” е с 4-годишен курс на обучение в професионално 
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направление 4.6 „Информатика и компютърни науки“, като приемът е в ИУ – Варна, а пре-
подавателският състав е от трите висши училища. Новата специалност е в платена форма на 
обучение, а първите 2 семестъра се финансират от проекта.

Графикът (https://ksp.ue-varna.bg/exams) с планираните онлайн кандидатстудентски из-
пити е публикуван в системата за кандидатстване на ИУ – Варна и е видим без регистрация. 
За явяване е нужно кандидат-студентите да се регистрират и да заявят своето желание за 
избраната от тях дата. Онлайн изпити се провеждат всяка седмица. 

За Вашите ученици вероятно ще бъде интересно да надникнат в ИУ – Варна и чрез на-
шия клип: https://www.ue-varna.bg/bg/p/7741/za-nas или с виртуална разходка: https://tourmkr.
com/F1JX1Zsv0p/10232611p,82.69h,87.24t.

Подробна информация за предлаганите бакалавърски специалности ще намерят в офи-
циалния сайт на университета: https://uevarna.bg/~uevarna/uploads/filemanager/303/admission/
bachelor/brochure-admission-bg.pdf. 

Ще бъдем благодарни да получим Вашето съдействие за разпространяването на тази 
информация и ще се радваме на бъдещо сътрудничество за общи инициативи и дейности, 
свързани с образованието и кариерното ориентиране на младите хора.

С уважение,

проф. д-р Евгени Станимиров,     
   

ректор на Икономически университет – Варна 
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