
  ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ

“ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР” - БЪЛГАРИЯ 



ВАРНЕНСКИЯТ СВОБОДЕН 

УНИВЕРСИТЕТ 

• ПАРТНЬОР НА БЪЛГАРСКИЯ  

БИЗНЕС 

• ВЪЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВИ. 



 ОБРАЗОВАНИЕ - БИЗНЕС, 

 БИЗНЕС - ОБРАЗОВНИЕ. 

  

 ВЗАИМООБВЪРЗАНОСТ БЕЗ 

АЛТЕРНАТИВА! 

  

 КРАЙ НА ЛОЗУНГИТЕ! 

  

 КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ? 



 

• ОБРАЗОВАНИЕТО ЗА БИЗНЕСА 

 

• БИЗНЕСЪТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО 

 

• ОБРАЗОВАНИЕТО С БИЗНЕСА 

 

• ОБРАЗОВАНИЕТО КАТО БИЗНЕС 



  

ВСУ ЗА БИЗНЕСА 

- електронно обучение и подготовка на 

специалисти  за работа по проекти в 

дигитална среда; 

- организиране на курсове за повишаване на 

квалификация и преквалификация на 

място; 

- консултиране и експертиза; 

- практико-приложни изследвания,  иновации 

и ноу-хау; 



• БИЗНЕСЪТ ЗА ВСУ 

 - участие в браншовите настоятелства към 

ВСУ; 

 - включване в учебния процес - инициатива на 

ВСУ: „Експерти и студенти - партньорство за 

конкурентоспособност”; 

 - осигуряване на възможности за стажове и 

практики на студенти; 

 - приемане на преподаватели в дейността на 

фирмите; 

 

 



 ВСУ С БИЗНЕСА 

 - взаимно информационно „проникване”; 
 /напр. за нашите инициативи информираме представителните организации 

на работодателите и обратното/ 

 - разработване и актуализиране на учебни 

програми; 

 - съвместни проучвания и обучение, базирано 

на системни изследвания и анализи на труда; 

 - съвместни инвестиции за  създаване на 

образователни и научноизследавотелски 

кампуси; 

 - споделяне на модели и добри практики във 

взаимодействието обучение-бизнес;  

 

  

 



 

 

 

ОБРАЗОВАНИЕТО КАТО БИЗНЕС 

 
БЪЛГАРИЯ И СВЕТОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В 

РАЗВИТИЕТО НА ИНТЕРЕСА КЪМ ВИСШЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

 



I. Миграция на българските студенти в други страни 
 

 Над 80 000 български студенти учат в чужбина. Приблизително такава е цифрата на 
дипломите за висше образование, които МОМН е заверило към 2012г. Над 25000 студенти 
са с дипломи, които по взаимно признаване позволяват без заверка от МОМН реализация в 

други страни.  

 По  данни на Евростат от 2008 г., българите в различни университети в Европа са били 22 
800. За осем години (2001-2009) броят им става два пъти по-голям. През 2009 г. броят на 
студентите, които са кандидатствали в чужбина е над 50% от общия брой  на 
кандидатите. 

 Една от най-предпочитаните образователни дестинации за българските студенти е 

Великобритания. В сравнение с миналата година, броят на тези, които искат да учат във 
Великобритания се е увеличил с 56,3%. През 2012г. българските кандидати, подали 
документи за британски университети са 1 651, докато миналата година техният брой е 1 
056.  Н. Пр. Стийв Уилямс, посланик на Великобритания у нас, съобщи, че само за три 
години броят на българските учащи се на Острова се е увеличил три пъти . 

  96% от тези студенти получават кредити за обучението си, 82% от тях не се връщат 
в страната до окончателно изплащане на кредита.  

 Българските студенти се ориентират и към  университети в Дания и Холандия. 
Причината за това е целенасочена политика на правителствата на страните за привличане 
на чуждестранни студенти с благоприятни условия - безплатно образование, стипендии, 
гарантирани работни места за почасова заетост по време на обучението.  

  В Германия се обучават над 12 500 български младежи. 

 Българските студенти са сред първите по  брой групи от чуждестранни студенти в 

университетите на САЩ и Канада - 3 664 за последната година.  Около 82% от тези 
студенти не се връщат в България след завършване на образованието си. 48 % 
получават работни места още по време на следването.  





Живеещи и учещи в чужбина големи групи българи към 30 март 

2011г.  

 

Държава  Брой българи  Брой студенти 

Година2011 - 

% 

Германия  60000 10,500 17.5 

Франция 30,000 3,500 11.6 

Великобритания  100,000 3,000 03.0 

САЩ  250 000  2,500 01.0 

Холандия  15,000 1,170 07.8 

    

 

Висшето образование на децата е мотив за продължителна 
емиграция на големи групи български семейства 



Политиката на другите държави за привличане на 
чуждестранни студенти 

 Безплатно образование, 
стипендии, други социални  
преференции по време на 
обучението – Дания, 
Холандия, Ирландия и т.н. 

1. Компенсиране дефицитите на 
демографската криза в сферата на 
висшето образование; 

2. Съхраняване и развитие капацитета 
на висшите училища; 

3. Бариери срущу безработицата на 
учени и академичен състав; 

4. Стимулиране на вътрешното 
потребление в мястото на обучение ; 

5. Студентите – евтина работна ръка по 
време на обучението; 

6. Селектиране на иновационен 
потенциал; 

7. Реализация на завършилите висше 
образование в тези страни; 
постоянна работа и местожителство 

 Високи цени на 
образованието , 
гарантирани със 
студентски кредити – 
Великобритания, САЩ, 
Германия  

1. Всичко от т.1 до т.7 от колонка 1 

+ 
2. Поддържане на високи цени на 

образованието на международния 
образователен пазар; 

3. Осигуряване свежи, значителни 
по размер приходи за висшите 
училища; 

4. Стимулиране кредитната дейност 
на банките; 

5. Консумиране на чужд национален 
доход  чрез изплащане на лихви 
по кредити и социални разходи за 
пребиваване на студентите в 
обучаващата държава; 

6. Насърчаване на сфери на дейност, 
обслужващи за системата на 
висше образование 
 
 
 
 

Първоначална натрупване на интелектуален капитал 



 Агресивно поведение на 
чуждите университети на 
международния образователен 
пазар; 
 

 Поява на сив сектор на 
образователни услуги; 
 

 Изкуствено насърчаване на 
посредническа дейност; 

 
 Износ на национален доход; 

 
 Обезкървяване на висшите 

училища, увеличена  
потребност от бюджетна 
подкрепа; 

 
 Влошаване на възрастовата 

структура на населението 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Реалностите 
за България  

 днес 



Може ли тази тенденция  да се спре или да се 
промени миграционната карта ? 

България може да компенсира 
този ефект чрез: 
 Интернационализация на българското 

висше образование; 
 Повишаване конвертируемостта на 

българския образователен и научен 
продукт; 

 Превръщане на България в желана 
дестинация за студенти от други 
държави 
 



Възможни начини за реализация 

Увеличаване 
броя на 

обучаваните в 
България 

чуждестранни 
студенти 

Износ на 
образователни 

и научни 
услуги  в други 

страни 

Шансове: 
 Приходи от продажба на 

ноу-хау; 
 Възможност за по-високи 

цени на услугите; 
 По-добро заплащане на 

труда на учените; 
 Реална пазарна 

конкуренция; 
 Международно признание за 

българското образование; 
 Засилване на интереса към 

инвестиции в България 
 

Рискове: 

 Проблеми на сигурността , 
свързани с обучението на 
граждани извън ЕС; 

 
 Недостиг на 

административен 
капацитет за управление 
на процесите 

 
 



ДАННИ ЗА МОБИЛНОСТ НА 

СТУДЕНТИ В СВЕТОВЕН МАЩАБ 

През 1980 г. студентите обучавали се извън страната 

по основното си местоживеене са 1,1 млн. 

• 1990 г. - 1,3 млн. 

• 2009 г .-  3,4 млн. 

• Очаква се през 2020 г. да достигнат 8 млн. 

• Резерви в данните за мобилност. Не отчитат:                 

- краткосрочни форми на обменни програми; 

 - спецификата в състава на мобилните студенти; 

 - общия ръст на нарстване на населението; 



 

• Този процес беше допълнително 

стимулиран с подписването на 

Генералното съглашение за търговия и 

услуги/GATS/ от Световната търговска 

организация през 1995 г., в което 

образованието беше включено като една 

от 12 вида продаваеми услуги. 



• Тези, а вероятно и много други данни 

говорещи за непрекъснатия ръст на 

интереса  към придобиване на висше 

образование и непрекъснатия ръст на 

интереса на работодателите към 

висококвалифицирани кадри, очерта 

висшето образование като сфера на 

печеливш бизнес, към който активно се 

насочи финансовия капитал . 

• В този процес българският бизнес и 

българските висши училища не участват. 



 

• Демографската криза и непрекъснато 

свиващият се образователен пазар в 

страната, налагат търсенето на 

възможности  за предлагане на нашия 

образователен продукт извън страната.  

 

• Географски ареал за конкурентно 

предлагане на образователния продукт на 

ВСУ: Централна и Югоизточна Азия, 

Арабски свят, Субсахара Африка. 

 

 

  



  ЕТО ЗАЩО ВСУ ПРЕДЛАГА: 

• Партньорство на българския бизнес за 

съвместно разработване  на външни пазари; 

• Разширяване ефекта от успешни инвестиции 

в чужбина чрез предлагане  и на 

образователния и научно изследователски 

продукт на ВСУ; 

• Съвместни инвестиции в създаване на 

образователни и научноизследователски 

кампуси в чужбина; 

• Предлагане на образователният и 

научноизследователски продукт на ВСУ от 

нашите СТИВ. 

 

 



     

 

    ЗАЩО  

 ИМАМЕ САМОЧУВСТВИЕТО 

   ДА ПРЕДЛАГАМЕ 

    ТОВА? 



1991  - основан от  

“Асоциация Варненски 

свободен университет” 

1995. – придобива статут на висше 

училище с решение на 37-то Народно 

събрание 

 

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ 

“ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР” 

Национална акредитация:  

2001-институционална акредитация от 

най-висок клас за период от 6 години 

2006 – втора институционална 

акредитация от най-висок клас - "Много 

добра" за срок от 6 години 

 2013 – Трета институционална 

акредитация от най-висок клас - "Много 

добра" за срок от 6 години 



Логото за човешки ресурси  е присъдено от Европейската 

Комисия. 

Първият и единствен университет в България, сертифициран 

от Генерална Дирекция “Образование и Култура” на ЕК с DS 

Label и ECTS Label; 

Получил международна и национална акредитация с  

най-висока оценка; 

Най-големият частен университет в България, учреден 1991 г.; 

ПРЕИМУЩЕСТВА НА ВСУ (1) 

проф. д.ик.н. Анна Недялкова 

Президент 

проф. д.пс.н. Галя Герчева 

Ректор 



История 

Ресертифициран по международния 

стандарт ISO: 

- 2001 – ISO 9001:1994 

- 2004 – ISO 9001:2000 

- 2007 – ISO 9001:2000 

- 2010 – ISO 9001:2008 

- 2013 – ISO 9001:2008 

2009 – Присъден DS LABEL 

2010 – Присъден ECTS LABEL 

2012 – Присъдено Логото за човешки ресурси 

Университетът е ресертифициран по 

Международния Стандарт ISO 9001:2008 и 

има сертификати от UKAS 

(Великобритания) и ANAB (САЩ), като по 

този начин заменя националните 

сертификати с международно признати. 

ПРЕИМУЩЕСТВА НА ВСУ(2) 



• Знакът DS Label се присъжда на институции, 

които издават Европейско Дипломно 

Приложение на завършващите ОКС 

"бакалавър" и "магистър", в съответствие 

със стандартите установени от 

Европейската Комисия, Съвета на Европа и 

ЮНЕСКО. 

 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА НА ВСУ(3) 

• Чрез него се осигурява възможност за по-лесно 

признаване на квалификации от университети и 

работодатели в различни страни – предпоставка за 

успешен професионален старт. 

 ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ

“ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР” 



• Знакът "ECTS" се присъжда на институции, 

които успешно прилагат Европейската 

система за трансфер и натрупване на 

кредити (ECTS) в образователно-

квалификационните степени "бакалавър" и 

"магистър".   

 

ПРЕИМУЩЕСТВА НА ВСУ(4) 

• Той издига имиджа на институцията като престижен и 

благонадежден партньор в европейското и 

международно сътрудничество.  

 ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ

“ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР” 



• Логото за човешки ресурси се присъжда на институции за 

постигнати отлични резултати в областта на научните 

изследвания. Знакът е гаранция за свобода на научните 

изследвания, професионална отговорност към човешките ресурси, 

международно признаване на техните квалификации, обществена 

отговорност и обвързаност на научните изследвания и проекти с 

бизнеса и интересите на местните общности. 

• За повече информация за университетските сертификати 

посетете http://vfu.bg/labels 

• За повече информация за акредитацията на университета 

посетете http://vfu.bg/akreditaciya/ 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА НА ВСУ(5) 

 ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ

“ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР” 

http://vfu.bg/labels
http://vfu.bg/labels
http://vfu.bg/akreditaciya/
http://vfu.bg/akreditaciya/


• Висококачествено европейско образование; 

• Модерен кампус, в непосредствена близост до морето; 

• Международна академична среда; 

• Програми за обмен, практики и стажове в България и чужбина; 

• Богат избор на допълнителни курсове; 

• Програми за финансиране на образованието; 

• Програми, които насърчават развитието на студентите в 

областта на културата, науката, изкуството и спорта; 

• Диплома, призната в Европейския Съюз и в света; 

• Възможности за професионално развитие в глобален аспект. 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА НА ВСУ(6) 

 

   ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ

“ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР” 

 



  ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ

“ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР” 

 

“Нови умения 

за нови 

работни  

места” 

Интернационализация 

 Глобални 

предизвикателства в 

образованието и 

научните изследвания 

Обвързаност с 

потребностите на 

бизнеса и на пазара на 

труда 

Мобилност на   

ECTS кредити 

Интеграция на научната 

дейност и обучението  

Трансдисциплинарност 

на учебния план 

НОВАТА ПАРАДИГМА 



Единство на изследвания и  

обучение  

 

 

Сътрудничество с бизнеса 

 

; 

Дистанционно и електронно  

обучение 

Устойчиво развитие 

Иновации и технологизация 

Интернационализация 

Стратегия за растеж на ВСУ 

 

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ

“ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР” 



Стратегическа рамка  

за 

сътрудничество  

в 

образованието и 

обучението 

Сътрудничество с бизнеса 

- настоятелство; 

- практики и стажове; 

- фирмено обучение; 

- обучение по поръчка; 

 Обучение на базата на научни изследвания 

- проблемно и проектно базирано обучение; 

- обучение базирано на изследване и пример; 

- трансфер на технологии; 

- съвместна изследователска дейност; 

 

Нови технологии 

 - онлайн обучение; 

 - мобилно обучение; 

 - облак технологии; 

-  инструменти за социални медии; 

 - нетуъркинг; 

Интернационализация  

 - обучение на чуждестранни студенти; 

 - износ на образователен продукт; 

 - академичен обмен ; 



Изследователски области 

Черноморски 

регион 
Устойчива 

архитектура  
Туризъм 

 
Информационни 

технологии 
 

Трансфер на иновации и 

Технологии 

Сигурност и 
отбрана 

 

Психология 

 

Наука и 

общество 



МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ 

МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ 

МЕЖДУНАРОДЕН МАРКЕТИНГ 

ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО 

БИЗНЕС ИКОНОМИКА 

ФАКУЛТЕТИ 

МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА  

И ПОЛИТИКА 

КАТЕДРИ СПЕЦИАЛНОСТИ 

ЮРИДИЧЕСКИ 

ФАКУЛТЕТ 

АРХИТЕКТУРЕН 

ФАКУЛТЕТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 

ПСИХОЛОГИЯ 

СИГУРНОСТ И БЕЗОПАСНОСТ 

АРХИТЕКТУРА И УРБАНИСТИКА 

СТРОИТЕЛСТВО НА СГРАДИ  И  

СЪОРЪЖЕНИЯ 

ИЗКУСТВА 

ИНФОРМАТИКА 

ПРАВНИ НАУКИ 

БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ 

ИНФОРМАТИКА 

ПСИХОЛОГИЯ 

СТРОИТЕЛЕН ИНЖЕНЕРИНГ 

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА 

НАСЕЛЕНИЕТО 

МОДА И МЕНИДЖМЪНТ В МОДАТА 

ИЗЯЩНИ ИЗКУСТВА 

ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ПРЕСТЪПНОСТТА И 

ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД 

АРХИТЕКТУРА 

ДИЗАЙН ЗА АРХИТЕКТУРНА СРЕДА 

РЕГИОНАЛНО И ЛАНДШАФТНО ПЛАНИРАНЕ 

ПРАВО 

  ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ

“ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР” 

 АКАДЕМИЧЕН ПРОФИЛ  

 



Бакалавър 
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Научноизследователска 
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59 

Доктор  

23 

ПРАКТИКА 

9 



• 12,000 студенти от 18 страни; 

• 26,513 възпитаници; 

• 2,000 студенти, които получават стипендии или други финансови 

стимули за обезпечаване на до 100% на семестриалните такси; 

• 400 студенти осъществили студентски мобилности, практики и 

стажове в чужбина. 

 

СТУДЕНТСКИ ПРОФИЛ  

 ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ

“ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР” 



ВАРНЕНСКИ  

СВОБОДЕН 

УНИВЕРСИТЕТ 

Portugal Spain Great Britain 

Russia  Israel Turkey USA Romania 

Denmark Germany 

Italy Poland 

Austria    Belgium 

Greece 

Международни контакти  
Над 540 партньори от 50 страни 
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London 
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University 

Barcelona 
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Universita IUAV di 

Venezia 

University of 

Cincinnati 

Strasbourg 

Превенция на риска и 

управление в условията 

на криза и бедствия 

PMK 

Консорциум за 

строителство и дизайн 

- Австрия 

Aristotle University 

of 

Thessaloniki, Greece 

CBC 

University of Trento 

Мениджмънт 

Компютърни 

технологии 
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Европейски програми 



• ISELL-LIEGE, BELGIUM 

• ROYAL ACADEMY OF FINE ARTS – ANTWERPEN, BELGIUM 

• UNIVERSITY COLLEGE OF INTERNATIONAL AND PUBLIC RELATIONS, 

CZECH REPUBLIC 

• ECOLE DES DIRIGEANTS ET CREATEURS D'ENTREPRISE, FRANCE 

  

• INSTITUT D'ETUDES POLITIQUES DE GRENOBLE, FRANCE 

• FACHHOCHSCHULE LAUSITZ, GERMANY 

• UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA, ITALY 

• UNIVERSITA DEGLI STUDI DI SIENA, ITALY 

• UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRENTO, ITALY 

• INFORMATION SYSTEMS MANAGEMENT INSTITUTE, LATVIA 

• KLAIPEDA BUSINESS AND TECHNOLOGY COLLEGE, LITHUANIA 

• STANISLAW STASTIZ SCHOOL OF PUBLIC ADMINISTRATION, POLAND 

• POLISH OPEN UNIVERSITY- WARSAW, POLAND 

• UNIVERSIDADE PORTUCALENSE – IDH, PORTUGAL 

• UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA (UPC) TERRASSA, SPAIN 

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ

“ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР”     

ЕРАЗЪМ МОБИЛНОСТ И ПАРТНИРАЩИ УНИВЕРСИТЕТИ 

 



ЕВРОПЕЙСКИЯТ 

БИЗНЕС –  

ГАРАНТ ЗА 

ПРОФЕСИОНАЛНАТА 

ПРИГОДНОСТ НА 

ЗАВЪРШВАЩИТЕ 

ВАРНЕНСКИЯ 

СВОБОДЕН 

УНИВЕРСИТЕТ 

“ЧЕРНОРИЗЕЦ 

ХРАБЪР” 

ЕВРОПЕЙСКИ 

КЛЪСТЕР НА 

ЗНАНИЕТО И 

НАУЧНИТЕ 

ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА 

УСТОЙЧИВО 

РАЗВИТИЕ 

АКАДЕМИЧНО 

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 

В ТУРИЗМА 

ОБРАЗОВАНИЕ НА 

БАЗАТА НА СХОДНИ 

УМЕНИЯ И 

ПОТРЕБНОСТИ 

Академия за лидери -  

с GRID International 

ЧЕРНОМОРСКИ 

АКАДЕМИЧНИ МРЕЖИ 

ЧЕРНОМОРСКА 

АКАДЕМИЧНА 

АСОЦИАЦИЯ 

Академичен парк 

2020 

Експерти и студенти –  

партньорство за 

конкурентоспособност 

Международна Академия 

 "Знание и иновации" 
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ПРОЕКТИ НА ВСУ 
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Дигитална 

Библиотека -

Образователен 

комплекс 

ЕЛЕКТРОННА 

БИБЛИОТЕКА 

Сървър база данни  с 

електронни книги и 

помагала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Издателство 

Център за 

презентации 

Аула “Максима”  Специализирана 

читалня  

ТЕХНОЛОГИЧЕН ИНСТИТУТ 

Читалня за 

електронни ресурси 

  

 

 

 

Читалня за 

електронни ресурси 

Читалня за 

електронни 

ресурси 

 ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ

“ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР” 

Специализирани зали Съдебна зала 
Лаборатория за 

чуждоезиково обучение 



Университетски медико-психологичен комплекс 

• Кабинет са психологически тестове  

• Интерактивна зала за развиване на 

комуникативни умения и за видео 

обучение 

• Кабинет за психологическо 

консултиране и психотерапия 

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ

“ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР” 



  ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ

“ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР” 

 

 

 

 

 

Студентски бизнес 

инкубатор 

 

 

Счетоводна кантора 

Откриване на 

Центъра за 

Евроквалификация 

Конферентната зала 

на Центъра за 

Евроквалификация 

 

 

Център за 

чуждоезиково 

обучение и 

сертифициране 



Учебно спортен комплекс 

• Три учебни зали за 483 студенти 
• Мултифункционална спортна зала, 

където могат да се провеждат 
състезания по баскетбол,  футзал, 
тенис на маса и др. 

• Фитнес зала 
• Безплатен достъп за студенти 

между 8 – 20 ч. 

Учебно спортният комплекс е 

напълно оборудван с климатици, 

асансьор и  съоръжения за хора с 

увреждания.   
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Университетски медиен 

център 

 

Радио “Академика” 

 

Университетско 

издателство 

TV center 

Student е-medi@ 

Руски Център 
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Студентски инициативи 

• Център за учебно-тренировъчни фирми  

 

 

 

 

 

• Реализация на студентски ландшафтни  

      проекти 

 

 

 

 

   



Студентски инициативи 

• Проект на студенти по архитектура за изграждане на „Център за възрастни 
хора“ - Варна 

 
 
 
 
 
 
• Създаване на университетски център “Устойчива архитектура -  ReNature” от 

настоящи и завършили вече наши студенти  
 
 
 
 
 
 
 
 



Студентски инициативи 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Студентски инициативи 

Проекти на студенти по Архитектура, 

представени на национални и 

международни състезания 

 



Академичен танцов театър 



Майсторски  класове 











             ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ “ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР 

 От нас започва морето на вашите мечти... 

http://www.vfu.bg     
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