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ЗДРАВЕЙТЕ,ЗДРАВЕЙТЕ,

КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ!КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ!

WELCOME TO VUM!WELCOME TO VUM!

Щом разглеждате този справочник, Вие искате да станете част от международното 
семейство на Висше училище по мениджмънт (ВУМ)! Както може би вече знаете, 
ние  обучаваме студенти от близо 50 държави, така че наистина ще се насладите на 
интернационална и мултикултурна атмосфера през всичките си години на обучение!

Специално за Вас сме подготвили този информационен наръчник, който може да 
Ви помогне да се убедите, че това е правилното място за Вас. Тук ще намерите 
отговори на някои основни въпроси. За по-подробна информация посетете нашите 
информационни канали или се свържете със съответния отдел на ВУМ.

@VarnaUniversityofManagement

www.culinaryartseurope.com

@CulinaryArtsEU

www.vum.bg

www.culinaryartseurope.com
www.vum.bg


Приветствие от Президента на ВУМПриветствие от Президента на ВУМ

Скъпи кандидат-студенти,

Изборът на висше учебно заведение е важна 
стъпка в полагане на основите на една успешна 
професионална кариера. Той трябва да бъде 
информиран и осъзнат, тъй като поставя началото на 
едно ново и вълнуващо пътуване, с възможности за 
развиване на нови умения, опит и знания и създаване 
на полезни контакти и приятелства за цял живот. 

Повече от 20 години посрещаме български и чуждестранни студенти, за да ги 
подготвим за конкурентния пазар на труда и да им предоставим дългосрочни 
практически умения и експертни знания. Висше училище по мениджмънт заема 
1-во място в света за студентска мобилност за три поредни години и е водещ 
университет за международна ориентация, преподаване, учене и трансфер на 
знания според U-Multirank. С обучението си във ВУМ, Вие не само ще израстнете 
академично, но и като личност и се надяваме, че ще станете истински граждани 
на света!

Бих искал да Ви пожелая успех на кандидат-студентските изпити! 

Смело напред и попътен вятър!

Доц. д-р Тодор Радев
Президент на Висше училище по мениджмънт
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Приветствие от Президента на ВУМПриветствие от Президента на ВУМ

ВарнаВарна

Може би си мислите, че знаете доста за Варна и вероятно наистина е така. И все 
пак, можете да хвърлите бърз поглед на редовете по-долу. Ще се запознаете с 
подробности и факти, които малко варненци могат да се похвалят, че знаят.

Знаете ли, че:

Стратегическата позиция на Варна на картата на Югоизточна Европа превръща 
града в едно от най-развитите селища по брега на Черно море от Античността. 
От този период датират множество исторически артефакти, представени днес в 
градския Археологически музей. Внушителната колекция на музея включва находки 
от Варненския халколитен некропол – най-старото златно съкровище в света, 
датиращо от преди шест хиляди години.

Варна е третият по 
големина град в България 
(с население около 350 
000 души), с площ от 205 
кв. км.

Разположението му на 
северния бряг на Черно 
море, заедно с богатството 
на природни ресурси, 
го правят един от най-
популярните и атрактивни  
курорти градове в 
Черноморския регион.

Освен това се намира 
на кръстопътя между 
Западна Европа и Близкия 
изток.

www.vum.bg 5



Сред останалите музеи, могат да бъдат отличени 
Военноморският музей, Природонаучният 
музей, Историко-етнографският комплекс на 
прабългарското селище „Фанагория“, Музеят за 
история на медицината и др.

Днес Варна е модерен космополитен град, с богата 
програма от артистични и културни събития. 
Варна може да се похвали с безброй културни  
мероприятия, включващи фолклор, музика, 
балет, опера и театър, представяне на филми 
и анимации, събития на открито и множество 
художествени галерии. Във Варна се провеждат 
редица международни фестивали - Международен 
театрален фестивал „Варненско лято”, 
Етнофестивал, Международен джаз фестивал 
„Варненско лято”, Международен фолклорен 
фестивал във Варна, Международен филмов 
фестивал „Любовта е лудост”, Международен 
балетен конкурс, Международен фестивал на 
кукленото изкуство Арт „Златният делфин”, 
Международен фотографски салон, Фестивал на 
българския филм „Златна роза” и др.

Някои от забележителностите на града са 
Варненската опера, Драматичен театър “Стоян 
Бъчваров”,  Фестивален и конгресен център, 
Дворец на културата и спорта, живописният Летен 
театър, както и Градската художествена галерия 
“Борис Георгиев”.

www.vum.bg 6



Кои сме ние?Кои сме ние?

Висше училище по мениджмънт (ВУМ) е международно бизнес училище, 
основано през 1996 г., със седалище в град Варна, България. ВУМ 
обучава студенти от близо 50 държави в бакалавърски и магистърски 
програми в областите бизнес и мениджмънт, информационни технологии, 
хотелиерство и туризъм, кулинарни изкуства и технологии и педагогика. 
Голяма част от образователни програми във ВУМ се преподават на 
английски език.

 

ВУМ е акредитирано специализирано висше училище от Министерство на 
образованието и науката в България, както и от Британската акредитационна 
комисия (BAC), член на Европейската асоциация за осигуряване на качество във 
висшето образование.

Основният кампус на ВУМ е във Варна, но университетът разполага с кампус в град 
Добрич, както и с образователен център в град София.

Благодарение на своите международно признати програми, ВУМ е притегателен 
център за международни студенти. През 2022 г. в университета се обучават редовни 
студенти от близо 50 страни от 5 континента.

ВУМ има богата и разнообразна мрежа от повече от 200 активни международни 
университети-партньори. Стратегическото академично партньорство с Cardiff 
Metropolitan University във Великобритания дава възможност на студентите да 
завършат висшето си образование с две дипломи – българска от ВУМ и британска 

от университета-партньор.

www.vum.bg 7



обучаваме студенти от 
близо 50 държави

MBA програмата ни  
е в ТОП 3 в Източна 
Европа, а тази по 
М е ж д у н а р о д е н 
туризъм заема 14-то 
мяясто в света

за 3 поредни години 
ВУМ заема 1-во място 
в света по критерий 
м е ж д у н а р о д н а 
мобилност 

#1
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Дългогодишните усилия и активността на академичната общност на ВУМ неизменно 
водят до международно признание. За три поредни години университетът е класиран 
на първо място в света по критерий „Мобилност на студенти“ според рейтинговата 
система U-Multirank. Според същата класация, ВУМ е и водещ университет по 
критериите „Международна ориентация“, „Преподаване и обучение“ и „Трансфер на 
знания“.

Магистърската програма по международно хотелиерство и мениджмънт на туризма 
е класирана на 14-то място в света (2022 г.) според Eduniversal Best Masters, а тази по 
бизнес администрация – на 3-то място в Централна и Източна Европа (2022 г.).

Изследователският институт на ВУМ издава международно признати научни 
списания като  European Journal of Tourism Research (EJTR), Journal of Pedagogy 
and Educational Management and VUM Management Review. EJTR  е единственото 
българско научно списание в областта на туризма, индексирано в най-голямата 
световна база данни за научни публикации Scopus. От 2016 г. списанието е включено 
и в другата голяма база данни за научни издания – Web of Science.

ВУМ поддържа отлични връзки с бизнеса в България, Европа, САЩ и др., благодарение 
на което възпитаниците ни имат възможност да прекарат до  12 месеца в рамките на 
обучението си в практически стаж и да дадат успешен старт на кариерата си след 
завършване.



Академично ръководствоАкадемично ръководство

Доц. д-р Тодор Радев
Ректор на Висше училище по мениджмънт

Проф. д-р Станислав Иванов
Заместник ректор (научно-изследователска дейност)
Email: stanislav.ivanov@vumk.eu

Проф. д-р Веселин Благоев
Заместник ректор (академични стандарти и връзки с бизнеса)
Email: blagoev@iuc.bg

Нина Златева
Академичен директор
Email: nina.zlateva@vumk.eu

Доц. д-р Мая Иванова
Програмен директор на програмите по хотелиерство и туризъм
Email: maya.ivanova@vumk.eu

Ас. Виолина Рачева
Програмен директор на програмите по бизнес и мениджмънт
Email: violina.ratcheva@vumk.eu

Веселин Заимов
Програмен директор на програмата по софтуерно инженерство
Email: vesselin.zaimov@vumk.eu

Ас. Ирина Петкова
Програмен директор за Cardiff Metropolitan University на програмите по 
кулинарни изкуства
Email: irina.petkova@vumk.eu
 
Шеф Хю Бутен
Директор на Институт по кулинарни изкуства
Email: hboutin@vum.bg

www.vum.bg 9



ОтделиОтдели

Дейността на Висше училище по мениджмънт е структурирана в учебни и обслужващи 
административни звена, чиято роля е да осигуряват и подпомагат учебния процес на 
нашите студенти, не само по време на обучението им в нашия университет, но и във 
всеки един момент след това.

Въпроси, заявки и предложения към ВУМ можете да отправяте на съответните 

контакти по-долу:

Отдел “Маркетинг и прием”

Отдел „Маркетинг и прием” организира и провежда както кандидат-студентските 
кампании,  така и цялостната дейност по представяне на Висше училище по 
мениджмънт.  Работи активно за изграждане и поддържане на положителния имидж на 
университета, популяризира университета чрез организиране на различни събития и 
кампании, участва в тематични изложения и поддържа медийна комуникация, връзки 
с обществеността и др.

От отдел „Прием и маркетинг“ можете да получите подробна информация относно 
условията за кандидатстване, срокове, документи и процедури, както и пълно 
съдействие по всички дейности и въпроси, свързани с процеса на кандидатстване и 
представянето на университета.

Можете също така да правите запитвания и предложения за съвместни маркетинг 
проекти и събития.

Кампус Варна
ул. “Оборище” 13а, Варна 9000
Офис: 101, 102
Тел.: +359 886 050 166, +359 885 398 663
E-mail: admissions@vum.bg, info@vum.bg
Директор: Сияна Смолецова
Работно време: 9:00 - 18:00 ч., понеделник - петък

www.vum.bg 10



Учебен отдел

Учебен отдел организира и контролира цялостната учебна дейност на Висше училище 
по мениджмънт. Той изработва учебния план и семестриалните графици, обработва 
и поддържа документацията, свързана със статута на студентите (записване, заверка 
на семестри, контрол на оценките и др.), изготвя и издава официалните документи 
на студентите (дипломи, академични справки, удостоверения и др.), инициира 
определянето на правила и процедури за работа със студенти и преподаватели.

Учебен отдел оказва пълно съдействие на студентите по всички въпроси, свързани с 
учебния процес, включително изпити, документи, записвания и др.

Кампус Варна
ул. “Оборище” 13а, Варна 9000
Офис: 410f
Тел: +359 52 300 680
E-mail: varna@vumk.eu
Работно време: от 08:30 до 17:00 часа, понеделник – петък
Академичен директор: Нина Златева

Кампус Добрич
бул. „България“ 3, Добрич 9300 
Офис: 11
Тел.: +359 58 655 611
E-mail: academic@vumk.eu
Ръководител „Учебна дейност“: Taтяна Христова
Работно време: от 09:00 до 17:00, понеделник – петък

Отдел за благополучие и обслужване на студенти

Отделът за благополучие и обслужване на студенти се грижи за спокойствието на 
студентите в извънкласните им дейности.
Можете да се свържете с този отдел в случай на:
• Нужда от съдействие при подновяване на виза/разрешение за пребиваване, 
откриване на банкови сметки на чуждестранни студенти
• Здравословни проблеми – необходимост от медицински/стоматологичен преглед
• Консултации и консултиране на студенти по извънучебни въпроси.

Кампус Варна
ул. “Оборище” 13а, Варна 9000
Офис: 410d
E-mail: student.experience@vumk.eu 
Работно време: от 09:00 до 18:00, понеделник – петък

Кампус Добрич:
бул. „България“ 3, Добрич 9300
Офис: 11
Тел: +359 58 655 612
E-mail: student.experience@vumk.eu

Работно време: от 09:00 до 17:00, понеделник – петък
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Кариерен център

Повече от 20 години Висше училище по мениджмънт обучава и развива 
професионалисти за бизнес индустрията. Практическата насоченост на обучението, 
което предлагаме на нашите студенти, винаги е била основна в тяхното професионално 
и кариерно развитие. Затова в рамките на своето обучение нашите студенти имат 
задължителни практически стажове с обща продължителност до 12 месеца.
 
Кариерният център на ВУМ предлага пълно съдействие на студентите при намирането 
на най-подходящото място за стаж и ги подкрепя по време на целия процес на 
провеждането му.

Кампус Добрич
ул. България 3, Добрич, България
Офис: 11
Тел: +359 58 655 612
E-mail: smp@vum.bg
Работно време: от 9:00 до 17:00, понеделник – петък

Отдел “Международно сътрудничество” 

Отдел „Международно сътрудничество“ е мястото, където студентите могат да 
получат подробна информация за програма „Еразъм+“ и възможностите за студентска 
мобилност, както и да кандидатстват за обучение или стаж в университет, с който 
ВУМ има сключено споразумение за партньорство.

Кампус Варна
ул. Оборище 13а, Варна 9000
Офис: 403a и 403b
E-mail: erasmus@vumk.eu
Директор: Христина Армутлиева
Работно време: от 9:00 до 17:00, Понеделник – Петък

Кампус Добрич
ул. България 3, Добрич 9300
Офис: 11
Тел: +359 58 655 638
E-mail: erasmus@vumk.eu
Ръководител отдел “Еразъм+”: Росита Колева
Работно време: от 9:00 до 17:00, понеделник – петък
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Настаняване във ВУМ

Висше училище по мениджмънт разполага с бази за настаняване в градовете Варна 
и Добрич. Въпроси относно настаняване, пране и други удобства в общежитията 
могат да бъдат задавани на:

Кампус Варна
ул. „Оборище“ 13а, Варна, 9000, 
Офис: 406
Тел: +359 889 723212
E-mail: dorm.varna@vumk.eu
Директор: Стоян Димитров
Работно време от 09:00 до 17:00, понеделник – петък

Кампус Добрич
общежитие на ВУМ, ул. „Бачо Киро“ 5а, Добрич 9300
Тел: +359 886 140 606
E-mail: reception@vum.bg
Работно време от 09:00 до 17:00, понеделник – петък
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СОФТУЕРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ   
   

ХОТЕЛСКИ МЕНИДЖМЪНТ 

МЕЖДУНАРОДЕН БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ
 

БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ

ГАСТРОНОМИЯ И КУЛИНАРНИ ИЗКУСТВА

ХОТЕЛИЕРСТВО И КУЛИНАРНИ ИЗКУСТВА

ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ В КУЛИНАРНИТЕ 
ИЗКУСТВА

ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО 
ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО

ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО 
ИКОНОМИКА ИМЕНИДЖМЪНТ



Софтуерни системи и технологииСофтуерни системи и технологии

Място на обучение: Варна

Език на преподаване: Английски

Начало на учебния процес: Октомври/Февруари

Продължителност на обучението: 3 години (6 семестъра)

ОКС: професионален бакалавър

Форма на обучение: редовна

Професионално направление: 4.6. Информатика и компютърни науки
 

Важна информация

- При успешно дипломиране студентите получават две дипломи – българска от 
ВУМ и британска от нашия стратегически академичен партньор Cardiff Metropolitan 
University, UK.
- Програмата акцентира върху програмните езици, операционните системи 
и усъвършенстваните структури от данни. Тя съчетава теоретично и практическо 
обучение чрез осигуряване на пълна индустриална симулация, което спомага за 
дипломирането на висококвалифицирани софтуерни инженери, притежаващи 
всички необходими знания и умения за успешна реализация.

Кариерно развитие

Успешно завършилите тази програма могат да намерят професионално развитие 
в области като проектиране и имплементиране на софтуерни системи. Те могат да 
прилагат на практика изучаваните съвременни практики и модерни средства за 
специфициране, дизайн, кодиране, тестване и внедряване на съвременни програмни 
системи. Биха могли да работят като софтуерни инженери, разработчици на софтуер, 
мрежови администратори и бизнес анализатори в различни организации, където 
да актуализират софтуерни системи, да се грижат за сигурността на мрежата и да 
отстраняват софтуерни проблеми в мрежовите системи.
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Хотелски мениджмънтХотелски мениджмънт

Място на обучение: Варна, Добрич

Език на преподаване: Английски

Начало на учебния процес: Октомври/Февруари

Продължителност на обучението: 3 години (6 семестъра), 
4 години (8 семестъра)

ОКС: професионален бакалавър, бакалавър

Форма на обучение: редовна

Професионално направление: 3.9 Туризъм

Важна информация

Студентите имат възможност да изберат продължителността на програмата, а 
именно:
- 3 години – българска диплома за ОКС професионален бакалавър по “Хотелски 
мениджмънт”, издадена от ВУМ и британска диплома за бакалавър по „Международен 
хотелски мениджмънт“ от Cardiff Metropolitan University, Великобритания.
- 4 години – българска диплома за ОКС бакалавър по “Хотелски мениджмънт”, 
издадена от ВУМ и британска диплома за бакалавър по „Международен хотелски 
мениджмънт“ от Cardiff Metropolitan University, Великобритания.

Студентите придобиват важни теоретични знания в областта на икономическите, 
управленските и поведенческите науки, финанси, счетоводство, човешки ресурси, 
маркетинг и предприемачество, информационни технологии, бизнес комуникации 
и други. Базираните на конкретни проблеми и случаи обучителни техники, които се 
прилагат по време на курса на обучение, са свързани с действителната хотелиерска 
практика и водят до изграждане на креативност и новаторско мислене при решаване 
на практически казуси, на умения за работа в екип, комуникация, планиране и 

организиране, вземане на решения и управление на конфликти.

Кариерно развитие

Успешно завършилите програмата се реализират като мениджъри и предприемачи във 
всички области на хотелиерството и туризма. Те продължават своето професионално 
и кариерно развитие в хотели, ресторанти и хотелски вериги, в туристически 
дружества и организации, транспортни компании и агенции, туристически агенции, 
държавни и международни структури и организации, свързани с туристическия 
мениджмънт.
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Международен бизнес и мениджмънтМеждународен бизнес и мениджмънт

Място на обучение: Варна, Добрич

Език на преподаване: Английски

Начало на учебния процес: Октомври/Февруари

Продължителност на обучението: 3 години (6 семестъра), 
4 години (8 семестъра)

ОКС: професионален бакалавър, бакалавър

Форма на обучение: редовна

Професионално направление: 3.7. Администрация и управление

Важна информация

Студентите имат възможност да изберат продължителността на програмата, а 
именно:
- 3 години – българска диплома за ОКС професионален бакалавър по 
“Международен бизнес и мениджмънт”, издадена от ВУМ и британска диплома за 
бакалавър от Cardiff Metropolitan University, Великобритания.
- 4 години – българска диплома за ОКС бакалавър по “Международен бизнес 
и мениджмънт”, издадена от ВУМ и британска диплома за бакалавър от Cardiff 
Metropolitan University, Великобритания.

Студентите придобиват важни теоретични знания в областта на икономическите, 
управленските и поведенческите науки, финанси, човешки ресурси, маркетинг и 
предприемачество, информационни технологии, бизнес иновации, бизнес етика, 
административна култура и други. Базираните на конкретни проблеми и случаи 
обучителни техники, които се прилагат по време на курса на обучение, са свързани с 
действителната бизнес практика и водят до изграждане на креативност и новаторско
мислене при решаване на практически казуси.

Кариерно развитие

Обучението в тази специалност създава възможност за професионална реализация 
в управлението на малки и средни предприятия, заемане на мениджърски позиции 
в области като стратегически мениджмънт и маркетинг, международно бизнес 
планиране, човешки ресурси, бранд мениджмънт, продажби, финанси и редица други 
сфери на световния бизнес. Успешно завършилите студенти ще бъдат подготвени 
за широк обхват от позиции, например мениджър по маркетинг и комуникации, 
мениджър продажби, пазарен анализатор, ръководител проекти, специалист 
човешки ресурси и други.
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Бизнес администрацияБизнес администрация

Място на обучение: Добрич

Език на преподаване: Английски

Начало на учебния процес: Октомври/Февруари

Продължителност на обучението: 4 години (8 семестъра)

ОКС: бакалавър

Форма на обучение: редовна

Професионално направление: 3.7. Администрация и управление

Важна информация

- При успешно дипломиране студентите получават две дипломи – българска от ВУМ 
и британска диплома BA(Hons) Business and Management от нашия стратегически 
академичен партньор Cardiff Metropolitan University, UK.
- Програмата подготвя специалисти в областта на администрацията, управлението, 
организирането и ръководенето на екипи, планирането и контролирането на процеси, 
задачи и проекти. Студентите придобиват важни теоретични знания по икономика, 
управление, маркетинг, право, финанси и счетоводство, както и практически умения 
като лидерство, управление на конфликти, организационно поведение, работа със 
съвременни информационни системи и много други.

Кариерно развитие

Завършилите курса на обучение намират успешна професионална реализация в 
широк кръг организации, фирми и институции, както в България, така и в чужбина. 
Освен като мениджъри в стопански и нестопански организации, възпитаниците 
на програмата са подготвени да се справят и с предизвикателствата на частното 
предприемачество, да създават, ръководят и развиват печеливш собствен бизнес.

www.vum.bg 18



Гастрономия и кулинарни изкустваГастрономия и кулинарни изкуства

Място на обучение: Варна

Език на преподаване: Английски

Начало на учебния процес: Октомври/Февруари

Продължителност на обучението: 3 години (6 семестъра)

ОКС: професионален бакалавър

Форма на обучение: редовна

Професионално направление: 3.9. Туризъм

Важна информация

- При успешно дипломиране студентите получават две дипломи – българска от ВУМ 
и британска диплома BA(Hons) Culinary Arts Management от нашия стратегически 
академичен партньор Cardiff Metropolitan University, UK.
- Студентите придобиват важни теоретични знания в областите счетоводство, 
ценообразуване, маркетинг, бизнес комуникации, управление на човешките ресурси, 
като изучават и специализирани модули като технология на кулинарните изкуства, 
иновации и креативност в гастрономията и кулинарното изкуство, управление на 
международното ресторантьорство, управление на специални събития и други. 
Практическото обучение се осъществява в професионалната среда на Институт по 
кулинарни изкуства към ВУМ под ръководството на международен екип от шеф-
инструктори с богат практически опит във висококатегорийни ресторанти в Европа, 
Азия, Северна и Латинска Америка.

Кариерно развитие

Завършилите програмата се реализират във всички области на хотелиерството и 
ресторантьорството. Те продължават своето професионално и кариерно развитие 
като главни готвачи, помощник главни готвачи, шеф де парти, шеф сладкари, 
мениджъри на ресторанти, сомелиери, бизнес консултанти и предприемачи в 
сферата на ресторантьорството и кулинарните изкуства и много други.
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Хотелиерство и кулинарни изкустваХотелиерство и кулинарни изкуства

Място на обучение: Варна

Език на преподаване: Английски

Начало на учебния процес: Октомври/Февруари

Продължителност на обучението: 4 години (8 семестъра)

ОКС: бакалавър

Форма на обучение: редовна

Професионално направление: 3.9. Туризъм

Важна информация

- При успешно дипломиране студентите получават две дипломи – българска от 
ВУМ и британска диплома BA(Hons) International Hospitality Management от нашия 
стратегически академичен партньор Cardiff Metropolitan University, UK.
- Студентите придобиват важни теоретични знания в областите счетоводство, 
ценообразуване, маркетинг, бизнес комуникации, управление на човешките ресурси, 
като изучават и специализирани модули като технология на кулинарните изкуства, 
иновации и креативност в гастрономията и кулинарното изкуство, управление на 
международното ресторантьорство, управление на специални събития и други. 
Практическото обучение се осъществява в професионалната среда на Институт по 
кулинарни изкуства към ВУМ под ръководството на международен екип от шеф-
инструктори с богат практически опит във висококатегорийни ресторанти в Европа, 
Азия, Северна и Латинска Америка.

Кариерно развитие

Завършилите програмата се реализират във всички области на хотелиерството и 
ресторантьорството. Tе продължават своето професионално и кариерно развитие 
като главни готвачи, помощник готвачи, шеф сладкари, мениджъри на ресторанти 
и хотели, бизнес консултанти и предприемачи в сферата на хотелиерството и 
кулинарните изкуства и много други.
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Хранителни технологии в кулинарните изкустваХранителни технологии в кулинарните изкуства

Място на обучение: Добрич

Език на преподаване: Български

Начало на учебния процес: Октомври/Февруари

Продължителност на обучението: 3 години (6 семестъра)

ОКС: професионален бакалавър

Форма на обучение: редовна

Професионално направление: 5.12. Хранителни технологии

Важна информация

Иновативна специалност, която съчетава научен подход с практически умения и 
предоставя знания и компетенции в три области – технология на храните, кулинарни 
изкуства и бизнес умения. Студентите се запознават с теми, свързани с химия, физика 
и микробиология на храните, технология на кулинарните процеси, икономика и 
маркетинг в ресторантьорството и хранителната индустрия.
 

Кариерно развитие

Специалността Хранителни технологии в кулинарните изкуства предоставя 
широка гама от компетенции и умения на бъдещите специалисти, което ги прави 
силно конкурентни в много сфери на професионална реализация като кулинарни 
специалисти (технолози, които познават и владеят разнообразни кулинарни 
техники и имат богат практически опит в индустрията);    експерти-технолози в 
хранителната индустрия; специалисти-консултанти в областта на храненето, храните 
и законодателството свързано с хранителната индустрия; продуктови мениджъри и 
маркетинг-експерти в областта на храните; специалисти по качество и безопасност 
на храните; експерти-изследователи в областта на храненето, с акцент създаване 
на нови храни, ястия, продукти и кулинарни техники; специалисти в областта на 
креативните индустрии, свързани с храните и храненето, включително медии, 
уеб-базирани платформи, културни събития и фестивали и пр.; предприемачи, 
собственици и управители на заведения за хранене и бизнес организации, свързани 
с производството, доставката, предлагането и консумацията на храни и хранителни 
продукти.
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Педагогика на обучението по хотелиерство и Педагогика на обучението по хотелиерство и 
ресторантьорстворесторантьорство

Място на обучение: Добрич

Език на преподаване: Български

Начало на учебния процес: Октомври/Февруари

Продължителност на обучението: 3 години (6 семестъра)

ОКС: професионален бакалавър

Форма на обучение: редовна

Професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по ... 

Важна информация

Студентите придобиват важни теоретични знания в областта на икономическите, 
управленските и поведенческите науки, финанси, счетоводство, човешки ресурси, 
маркетинг и предприемачество, информационни технологии, бизнес комуникации, 
а заедно с тях и психология, образователни политики, педагогическа социология и 
много други 

Кариерно развитие

Успешно дипломиралите се се реализират като мениджъри и предприемачи във 
всички области на хотелиерството и туризма. След завършване на програмата с 
педагогическа насоченост, те имат избор между професионално и кариерно развитие 
в хотели, ресторанти и хотелски вериги, в туристически дружества и организации, 
транспортни компании и агенции, туристически агенции, държавни и международни 
структури и организации, свързани с туристическия мениджмънт, и развитие в 
образователната сфера, както и съчетание от двете области – бизнес и образование 
без необходимостта от допълнителна професионална квалификация.
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Педагогика на обучението по икономика и Педагогика на обучението по икономика и 
мениджмънтмениджмънт

Място на обучение: Добрич

Език на преподаване: Български

Начало на учебния процес: Октомври/Февруари

Продължителност на обучението: 3 години (6 семестъра)

ОКС: професионален бакалавър

Форма на обучение: редовна

Професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението пo ...

Важна информация

Студентите придобиват важни теоретични знания в областта на икономическите, 
управленските и поведенческите науки, финанси, човешки ресурси, маркетинг и 
предприемачество, информационни технологии, бизнес иновации, а заедно с тях и 
психология, образователни политики, педагогическа социология и много други. 

Кариерно развитие

Обучението в тази специалност създава възможност за професионална реализация 
в управлението на малки и средни предприятия, заемане на мениджърски позиции 
в области като стратегически мениджмънт и маркетинг, международно бизнес 
планиране, човешки ресурси, бранд мениджмънт, продажби, финанси и редица други 
сфери. Успоредно с това, завършилите студенти имат възможност да се реализират 
в образователната сфера без необходимостта от допълнителна професионална 
квалификация.
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МАГИСТРАТУРА ПО БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ   
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Магистратура по бизнес администрацияМагистратура по бизнес администрация

Място на обучение: Варна

Език на преподаване: Английски

Начало на учебния процес: Октомври/Февруари

Продължителност на обучението: 3-4 семестъра (в зависимост от 
направлението на бакалавърската диплома) 

ОКС: магистър

Форма на обучение: редовна

Професионално направление: 3.7. Администрация и управление

Важна информация

- При успешно дипломиране студентите получават две дипломи – българска от 
ВУМ и британска от нашия стратегически академичен партньор Cardiff Metropolitan 
University, UK.
- Магистърската програма е поставена на 3-то място в Централна и Източна 
Европа според престижната международна рейтингова класация Eduniversal Best 
Masters.

Кариерно развитие

MBA програмата не само практически подготвя студентите за успешна професионална 
реализация в сферите на маркетинга и рекламата, финанси, счетоводство, човешки 
ресурси, а им дава и възможност да използват натрупания опит и знания като 
отправна точка за заемане на по-високи управленски позиции в съответната област 
на професионално развитие. MBA дипломата отваря възможности за достигане 
до ръководни постове във всички сфери на бизнеса, като най-широка реализация 
завършилите MBA студенти намират в областите връзки с обществеността, реклама, 
продажби, маркетинг и събитиен мениджмънт.
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Магистратура по международен туризъмМагистратура по международен туризъм

Място на обучение: Варна

Език на преподаване: Английски

Начало на учебния процес: Октомври

Продължителност на обучението: 3-4 семестъра (в зависимост от 
направлението на бакалавърската диплома) 

ОКС: магистър

Форма на обучение: редовна

Професионално направление: 3.9. Туризъм

Важна информация

- При успешно дипломиране студентите получават две дипломи – българска от 
ВУМ и британска от нашия стратегически академичен партньор Cardiff Metropolitan 
University, UK.
-  Магистърската програма е поставена на 14-то място в света според престижната 
международна рейтингова класация Eduniversal Best Masters.

Кариерно развитие

Възпитаниците на програмата се реализират като мениджъри и предприемачи 
във всички области на хотелиерството и туризма по целия свят. След успешното 
завършване на магистърската степен, те продължават своето професионално 
и кариерно развитие в туристически дружества и организации, транспортни 
компании и агенции, хотели и хотелски вериги, туристически агенции, държавни и 
международни структури и организации, свързани с туристическия мениджмънт 
както в България, така и в чужбина.
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Магистратура за борба с корупцията и Магистратура за борба с корупцията и 
конфликта на интересиконфликта на интереси

Място на обучение: Варна

Език на преподаване: Български

Начало на учебния процес: Октомври

Продължителност на обучението: 3-4 семестъра (в зависимост от 
направлението на бакалавърската диплома) 

ОКС: магистър

Форма на обучение: редовна

Професионално направление: 3.8. Икономика

Важна информация

- Програмата е уникално съчетание от юридически и икономически дисциплини, 
с акцент върху различните аспекти на  борбата с корупцията, конфликта на интереси, 
изпирането на пари, корупционните практики и счетоводни аспекти на борбата 
с корупцията, медиите и корупцията и управлението на маркетинга и имиджа на 
публичните институции в България.
- Програмата е изцяло с практическа насоченост и включва голям брой казуси, 
съдебна и административна практика и практически упражнения в различните 
дисциплини.
- Магистърската програма е подходяща за държавни служители в органите на 
изпълнителната и местната власт, съдии, прокурори и следователи, служители на 
МВР, адвокати, нотариуси и за всички други, които искат да придобият задълбочени 
знания и умения за борба с корупцията и конфликта на интереси.
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Докторска програма по туризъмДокторска програма по туризъм
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Важна информация

Място на обучение – Варна

Език на преподаване – български, английски

Продължителност на обучението -  3 години за редовна и самостоятелна 
форма на обучение и 4 години за задочна форма на обучение

ОКС – доктор

Форма на обучение - редовна, задочна и самостоятелна 

Професионално направление – 3.9. Туризъм

Контактно лице за въпроси, свързани с докторската програма 
по туризъм

Контактно лице за въпроси, свързани с докторската програма по туризъм:
Проф. д-р Станислав Иванов (заместник-ректор по научноизследователска 
дейност), stanislav.ivanov@vumk.eu
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Срокът за стартиране на процедура за прием през септември 2022 на 
граждани на страни в ЕС и ЕИП е 15 септември 2022.

Срокът за стартиране на процедура за прием през февруари 2023 на 
граждани на страни извън ЕС и ЕИП е 15 януари 2023.

Стъпка 1: Първоначално подаване на документи

Кандидатът изпраща на имейла на отдел „Прием“ сканирани копия на следните документи за проверка 

на неговата допустимост:

За бакалавърска специалност:

1. Попълнен формуляр за кандидатстване на Висше училище по мениджмънт

2. Копие от диплома за средно образование, заедно с приложението с оценките

3. Сертификат за владеене на английски език (ако има такъв и ако кандидатства за специалност 

с преподаване на английски език)

4. Копие на документ за самоличност

За магистърска специалност:

1. Попълнени формуляри за кандидатстване на Висше училище по мениджмънт и Cardiff 

Metropolitan University

2. Копие от диплома за висше образование 

3. Копие от приложението с оценките към дипломата за висше образование 

4. Сертификат за владеене на английски език (ако има такъв и ако кандидатства за специалност 

с преподаване на английски език)

5. 2 броя писма за препоръка (съдържащи препоръки от преподавател и/или работодател, 

контакти, подпис и печат на препоръчителя)

6. Автобиография 

7. Мотивационно писмо

8. Копие на документ за самоличност
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Стъпка 2: Интервю и изпит по английски език

В случай, че подадените документи отговарят на изискванията, на кандидата се определя дата и час за 

интервю. Интервюто се провежда на място във ВУМ или онлайн (задължително условие е кандидатът 

да използва уеб-камера по време на интервюто). За специалностите с преподаване на английски 

език, интервюто се провежда на английски.

При кандидатстване за специалност с преподаване на английски език, кандидатът трябва да докаже 

ниво на владеене по един от следните начини:

- Сертификат за владеене на английски език - минимум IELTS 6.0 за бакалавър и 6.5 за магистър 

(или еквивалентен резултат от друг международно признат сертификат)

- Оценка от матура по английски език с минимален резултат Много добър 5.00

- Изпит по английски език във Висше училище по мениджмънт.

При полагане на изпит по английски език във ВУМ, минималният допустим резултат е 60 % за 

бакалавърска програма и 65 % за прием в магистърска програма.

Стъпка 3: Прием

Успешно преминалите кандидати, получават писмо за прием и документ за дължимите такси, както и 

условията и сроковете за плащане.

Стъпка 4: Предоставяне на документи за регистрация и записване

След потвърждаване на приема, кандидатът следва да предостави на отдел „Прием“ във Висше 

училище по мениджмънт следните документи на хартиен носител:

За бакалавърска специалност:

1. Надлежно попълнен, принтиран и подписан формуляр за кандидатстване на Висше училище 

по мениджмънт

2. Диплома за средно образование (оригинал или заверено за вярност копие)

3. Приложение към диплома за завършено средно образование (оригинал или заверено за 

вярност копие)

4. Медицинско свидетелство 

5. Документ за платена такса за обучение

6. Снимки паспортен формат – 4 бр.

7. Декларация за обработване на лични данни (по образец)
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За магистърска специалност:

1. Надлежно попълнени, принтирани и подписани формуляри за кандидатстване на Висше 

училище по мениджмънт и Cardiff Metropolitan University

2. Диплома за висше образование (оригинал или заверено за вярност копие), с легализиран 

превод на английски език

3. Приложението към дипломата за висше образование (оригинал или заверено за вярност 

копие), с легализиран превод на английски език

4. Диплома за средно образование, заедно с приложението с оценките

5. Медицинско свидетелство 

6. Документ за платена такса за обучение

7. Снимки паспортен формат – 4 бр.

8. Декларация за обработване на лични данни (по образец)

Когато документите по т. 2 и 3 не са издадени от български органи и институции и не са на български 

език, те трябва да бъдат легализирани, преведени на български език и заверени в съответствие с 

разпоредбите на международните договори на Република България с държавата, в която са издадени. 

При липса на такива разпоредби се легализират по общия ред за легализациите, преводите и 

заверките на документи и други книжа. 

Документите се подават в отдел „Прием“ на Висше училище по мениджмънт на адрес: България, 

Варна, 9000, ул. „Оборище“ 13 А, стая 101/102.
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Срокът за стартиране на процедура за прием през октомври 2022 на 
граждани на страни извън ЕС и ЕИП е 15 юли 2022.

Срокът за стартиране на процедура за прием през февруари 2023 на 
граждани на страни извън ЕС и ЕИП е 1 декември 2022.

Стъпка 1: Първоначално подаване на документи

Кандидатът изпраща на имейла на отдел „Прием“ сканирани копия на следните документи за проверка 

на неговата допустимост:

За бакалавърска специалност:

1. Попълнен формуляр за кандидатстване на Висше училище по мениджмънт

2. Копие от диплома за средно образование, заедно с приложението с оценките

3. Сертификат за владеене на английски език (ако има такъв)

4. Копие на документ за самоличност

За магистърска специалност:

1. Попълнени формуляри за кандидатстване на Висше училище по мениджмънт и Cardiff 

Metropolitan University

2. Копие от диплома за висше образование 

3. Копие от приложението с оценките към дипломата за висше образование 

4. Сертификат за владеене на английски език (ако има такъв)

5. 2 броя писма за препоръка (съдържащи препоръки от преподавател и/или работодател, 

контакти, подпис и печат на препоръчителя)

6. Автобиография 

7. Мотивационно писмо

8. Копие на документ за самоличност

Стъпка 2: Интервю и изпит по английски език

В случай, че подадените документи отговарят на изискванията, на кандидата се определя дата и час 

за интервю. Интервюто се провежда на английски език на място във ВУМ или онлайн (задължително 

условие е кандидатът да използва уеб-камера по време на интервюто). 

Кандидатът трябва да докаже ниво на владеене по един от следните начини:

- Сертификат за владеене на английски език - минимум IELTS 6.0 за бакалавър и 6.5 за магистър 

(или еквивалентен резултат от друг международно признат сертификат)

- Изпит по английски език във Висше училище по мениджмънт.

При полагане на изпит по английски език във ВУМ, минималният допустим резултат е 60 % за 

бакалавърска програма и 65 % за прием в магистърска програма.
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Стъпка 3: Прием

Успешно преминалите кандидати, получават писмо за прием и документ за дължимите такси, както и 

условията и сроковете за плащане.

Стъпка 4: Предоставяне на документи за издаване на Удостоверение 
от Министерство на образованието и науката на Република България

След потвърждаване на приема, кандидатът следва да предостави на отдел „Прием“ във Висше 

училище по мениджмънт следните документи на хартиен носител:

За бакалавърска специалност:

1. Надлежно попълнен, принтиран и подписан формуляр за кандидатстване на Висше училище 

по мениджмънт

2. Диплома за средно образование (оригинал или нотариално заверено копие)

3. Приложение към диплома за завършено средно образование (оригинал или нотариално 

заверено копие)

4. Документ, издаден от компетентен орган, с който се удостоверява правото на кандидата 

да продължи обучението си във висшите училища на страната, в която е придобито средното 

образование.

5. Медицинско свидетелство 

6. Документ за платена такса за обучение

7. Снимки паспортен формат – 4 бр.

8. Декларация за обработване на лични данни (по образец)

За магистърска специалност:

1. Надлежно попълнени, принтирани и подписани формуляри за кандидатстване на Висше 

училище по мениджмънт и Cardiff Metropolitan University

2. Диплома за висше образование (оригинал или нотариално заверено копие

3. Приложение към дипломата за висше образование (оригинал или нотариално заверено копие)

4. Диплома за средно образование, заедно с приложението с оценките

5. Медицинско свидетелство 

6. Документ за платена такса за обучение

7. Снимки паспортен формат – 4 бр.

8. Декларация за обработване на лични данни (по образец)
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Документите по т. 2, 3 и 4 (за бакалаври) и т. 2 и 3 (за магистри) изискват следното: 

- Ако издаващата страна е ратифицирала Хагската конвенция, документите следва да бъдат 

заверени с апостил в държавата, в която са издадени. Заверените документи трябва да бъдат 

придружени от легализиран превод на български език, който да бъде заверен от българска 

дипломатическа мисия в страната на издаване, от Министерство на външните работи в РБ или от 

български нотариус.

- Ако издаващата страна не е ратифицирала Хагската конвенция, документите се легализират по 

общия ред за легализациите, преводите и заверките на документи и други книжа, т.е. от Министерство 

на образованието и Министерство на външните работи в държавата на издаване и от най-близката 

българска дипломатическа мисия. Заверените документи трябва да бъдат придружени от легализиран 

превод на български език, който да бъде заверен от българска дипломатическа мисия в страната на 

издаване, от Министерство на външните работи в РБ или от български нотариус.

Документите се подават в отдел „Прием“ на Висше училище по мениджмънт на адрес: България, Варна, 

9000, ул. „Оборище“ 13 А, стая 101/102. След получаването им, служител на отдел „Прием“ подава 

документите на кандидата в Министерство на образованието и науката за издаване на Удостоверение.

Стъпка 5: Кандидатстване за виза D

След получаване на Удостоверение от Министерство на образованието и науката, кандидатът може 

да подаде документи за издаване на виза D с цел обучение по чл. 15, ал. 1 от ЗЧРБ.



Процедура за прием на граждани на страни Процедура за прием на граждани на страни 
извън ЕС и ЕИПизвън ЕС и ЕИП

Семестриални такси за обучениеСеместриални такси за обучение

www.vum.bg 35

Варна
(извън ЕС и ЕИП)

Варна 
(ЕС и ЕИП)

Добрич
(извън ЕС и 

ЕИП)

Добрич 
(ЕС и ЕИП)

Бакалавърски програми на 
английски език във Варна

EUR 1950 EUR 1500  --------------- --------------

Бакалавърска програма „Бизнес 
администрация“ на английски 
език в Добрич

Година 1 --------------------- --------------- EUR 1500 EUR 750

Година 2, 3, 4 --------------------- --------------- EUR 1950 EUR 1500

Бакалавърски програми на 
български език

---------------------- --------------- EUR 750 EUR 750

Магистратура по бизнес 
администрация
*За семестри 1, 2 и 3

EUR 1950 EUR 1500 ---------------- ------------

Магистратура по бизнес 
администрация
*при необходимост от 4-ти 
семестър

EUR 900 EUR 900 ---------------- ------------

Магистратура по международен 
туризъм
*За семестри 1 и 2

EUR 1950 EUR 1500 ----------------- ------------

Магистратура по международен 
туризъм
*за семестри 3 (задължителен) и 4 
(при необходимост)

EUR 900 EUR 900 ----------------- ------------

Магистратура „Борба с 
корупцията и конфликта на 
интереси“

EUR 450 EUR 450

Такса „Студентски статус“ на ВУМ EUR 450
на семестър

EUR 50
на семестър

EUR 450
на семестър

EUR 50
на семестър

Такса за регистрация в Cardiff 
Metropolitan University (за 
бакалавърска програма)

EUR 450 (за 
последните два 

семестъра)

EUR 450 (за 
последните 

два 
семестъра)

EUR 450 (за 
последните 

два 
семестъра)

EUR 450 (за 
последните 

два 
семестъра)

Такса за регистрация в Cardiff 
Metropolitan University (за 
магистърска програма)

EUR 450 (за 
семестри 1, 2 и 3)

EUR 450 (за 
семестри 1, 

2 и 3)

----------------- -------------

Такса за кандидатстване 
(еднократна)

EUR 100 EUR 100 EUR 100 EUR 100



Полезна информацияПолезна информация

ТРАНСПОРТ

Нашите студенти в Добрич имат предимство тук: рядко се нуждаят 
от обществен транспорт, тъй като общежитието и учебния кампус 
са в самия център на града. Що се отнася до Варна, в случай че се 
нуждаете от градски транспорт всеки ден, предлагаме да закупите 

абонаментна карта. Редовните студенти могат да получат карти за 
1 линия, 2 линии или всички линии за период от 1, 3, 6 или 12 месеца. 

Повече информация за обектите на издаване можете да намерите на www.
varnatraffic.com. Полезна информация: Билетът за градски транспорт във 
Варна струва 2.00 лв.

Български държавни железници (БДЖ) Ви предлагат да пътувате и да 
опознавате България на много изгодни цени със студентска карта. Тя се 
издава на студенти редовна форма на обучение на възраст до 26 години. 
Предоставя Ви възможност да закупите билети с отстъпка за втора класа 
бързи и пътнически влакове. Информация за разписанията на БДЖ, други 
видове карти и актуални оферти за пътуване можете да намерите на www.
bdz.bg

Когато трябва да се движите бързо, такситата могат да бъдат алтернатива. 
Те покриват всички части на града и ви позволяват да се приберете у дома 
по всяко време на деня и нощта. Съвет: винаги гледайте тарифите, преди да 
влезете! Препоръчителните цени са 1,10 лв. на километър през деня, 1,20 лв. 
на километър през нощта, 2,10 лв. начална сума и 0,35 лв. на минута престой. 
Обикновено дневният период е между 6 сутринта и 22 часа.

НАСТАНЯВАНЕ

Висше училище по мениджмънт разполага с общежития за своите 
студенти както в Добрич, така и във Варна. Трябда да се има предвид, 
обаче, че местата за настаняване в кампус Варна са ограничени.

Добрата новина е, че Варна е третият по големина град в България. И 
това не е всичко. Варна е град с дългогодишен опит в посрещането на 

гости – както за кратки посещения, така и за дългосрочно пребиваване. Тук 
можете да намерите голямо разнообразие от жилища под наем (различни 
по големина самостоятелни апартаменти, стаи, ателиета, къщи), хотели и 
хостели.

Съвет: Горещо Ви препоръчваме да използвате услугите на агенции за 
недвижими имоти. Освен че могат да предоставят значителен брой разумни 
оферти, те могат и да ви консултират, ако възникнат проблеми. Не на последно 
място, агенциите изготвят правно издържани договори за наем между вас и 
наемодателите, с които ще се чувствате по-спокойни и сигурни.
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СПОРТ

Студентите от Висше училище по мениджмънт имат привилегията 
да учат и живеят в град, предлагащ разнообразни възможности за 
спорт. Варна неслучайно e титулована Европейски град на спорта 

през 2019 г. Градът получава това признание заради богатия си спортен 
календар и дейности за популяризиране на масовия и детския спорт.

Обучаващите се във ВУМ Варна могат да ползват базите на Общинско 
предприятие „Спорт“. Повечето от общинските спортни съоръжения могат 
да се използват безплатно, а някои с отстъпка за студенти (винаги носете 
студентската си книжка).

Кампусът на ВУМ в Добрич разполага с модерна многофункционална спортна 
зала, осигуряваща на всички активни студенти необходимите условия за 
практикуване на любимия спорт.

Повече информация за възможностите за спорт можете да намерите на уеб 
страницата на ВУМ.

ВАЖНИ НОМЕРА 

Да бъдеш подготвен във всяка 
ситуация е много важно!

Служителите на ВУМ са готови да Ви помогнат 
при всякакви проблеми и затруднения. 

Но ето телефонните номера в случай на 
спешност:

112 Единен номер за спешни повиквания

От всяка точка на Европа можете да наберете 
112, за да се свържете със службите за спешна 

помощ, пожарна безопасност и полицията. 
Телефонните разговори са безплатни и могат да 

се избират от всички телефони.

0800 18 676 Гореща линия за жертви на 
престъпления

0700 113 00 ВиК Варна
0700 161 61 Енерго Про Варна 

/доставчик на ел. енергия/
Съвет: Запазете ги в телефона си
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Т: +359 885 398 663 A: ул. Оборище 13а, 
Варна 9000  

E: info@vum.bg

WWW.VUM.BG
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