
РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ

„АНГЕЛ КЪНЧЕВ“

С ЛИЦЕ КЪМ ЗНАНИЕТО, МЛАДОСТТА И БЪДЕЩЕТО



СТАНЕТЕ СТУДЕНТИ В РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ ЗАЩОТО:

➢ той е истински Европейски университет със своето ниво на обучение и материална база;

➢ той предлага голям брой специалности;

➢ разходите за обучение са ниски;

➢ ще бъдете в среда на будни млади хора;

➢ ще сте сигурни за професионалната си реализация;

➢ ще имате сигурност и спокойствие за здравето и битуването си, в близост до роднини и

приятели.



ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАПАЗВАНЕ НА МЯСТО

➢ Поради извънредните обстоятелства в страната тази година Русенският университет

предоставя на всички зрелостници уникалната възможност за предварително

запазване на място в желана специалност.

➢ Подробна информация за предлаганите специалности може да намерите тук:

https://www.uni-ruse.bg/admission/bachelors/guide/specialities

https://www.uni-ruse.bg/admission/bachelors/guide/specialities


ЗАЩО ДА СТАНА ИНЖЕНЕР?

✓ Завършилите технически университет си намират най-бързо и добре платена работа;

✓ От останалите вишисти само 20% работят по специалността си!

Източник: Българска стопанска камара
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ТРАДИЦИЯ С БЪДЕЩЕ



ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ

Изборът е Ваш, но ние от катедра „Топлотехника, хидравлика и инженерна екология”,

Ви предлагаме едни от НАЙ-ПЕРСПЕКТИВНИТЕ и АТРАКТИВНИ специалности:

➢ Машинен инженер по сп. Климатизация, хидравлика и газификация (КХГ):

➢ Инженер по сп. Екология и техника за опазване на околната среда (ЕТООС):

https://drive.google.com/open?id=1N3GrfGZ8E9jRcqLW5vlgKVNGLi-xt8rs

https://drive.google.com/open?id=1RAZtdaUkJAUlDVMlZpVvJPxjHKCnR25w

https://drive.google.com/open?id=1N3GrfGZ8E9jRcqLW5vlgKVNGLi-xt8rs
https://drive.google.com/open?id=1RAZtdaUkJAUlDVMlZpVvJPxjHKCnR25w


ОБХВАТ И СФЕРИ НА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ЗАВЪРШИЛИТЕ КХГ



ОБХВАТ И СФЕРИ НА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ЗАВЪРШИЛИТЕ ЕТООС

➢ Подготвени инженерни кадри със знания и

умения за екологосъобразно управление на

природните ресурси, биоразнообразието,

анализ и оценка на риска, третиране на

отпадъци.

➢ Реализация на ръководни длъжности и

позиции в национални институции и

организации, работещи в областта на

опазване и управление на компонентите на

околната среда.



ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ



РУСЕ – ГРАД НА СВОБОДНИЯ ДУХ!

НЕГОВОТО БОГАТСТВО СА МЛАДИТЕ ХОРА!



ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОНЛАЙН ЗАПИСВАНЕ

➢ За съдействие при предварително запазване на място в избрана

специалност или получаване на допълнителна информация:

Тел.: 0885 690 442 - гл. ас. д-р Борис Костов

➢ За кандидат-студенти с диплома за средно образование след 2008 г.,

подробна информация за стъпките при подаване на документите онлайн

може да намерите тук:

https://drive.google.com/file/d/1E_cpU-lnzfKX_ogFX7STVLttsRtuFcT5/view

https://drive.google.com/file/d/1E_cpU-lnzfKX_ogFX7STVLttsRtuFcT5/view


ОЧАКВАМЕ ВИ!

Не се колебайте, сега е моментът да отстоявате

националната си идентичност, да бъдете образовани и

активни българи с мнение и позиция!


