ОБРАЗОВАНИЕ
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Висши учебни заведения в областта

Наименование на
Висшето учебно
заведение
Интернет страница
Русенски
университет
„Ангел Кънчев“
www.uni-ruse.bg

Академичен профил

Брой студенти
(бакалаври; магистри)
и докторанти

Бакалавърски програми

Русенският университет е
единственото
държавно
висше училище, в което над
10 000 студенти се обучават
по
48 бакалавърски, 72
магистърски и 43 докторски
програми.
Със
своя
диверсифициран академичен
профил в почти
всички
сфери на научното знание
той се е утвърдил като
водеща образователна и
научно-изследователска
институция, чиято запазена
марка е
респектът
към
традицията и нововъденията.

Брой обучавани
студенти (редовно и
задочно) през учебната
2011/2012г.: около 10
000, от които 496
чужденци от 17 държави

Аграрно-индустриален
факултет: Земеделска
техника и технологии;
Мениджмънт и сервиз на
техниката; Промишлен
дизайн; Климатизация,
хидравлика и
газификация; Екология и
техника за опазване на
околната среда; Аграрно
инженерство;

През 2002 г. в партньорство
със Стопанска академия
Букурещ
и
германски

Брой обучавани
докторанти през
периода 20012012г.: средно годишно
- 180, от които 117 в
редовна форма, 43 в
задочна форма и 20
свободна форма.

Машиннотехнологичен
факултет: Машинно
инженерство; Мехатронни
системи; Мениджмънт на
качеството и метрология;
Технология на
материалите и
материалознание;
Индустриално

Магистърски програми

Аграрно-индустриален
факултет: Земеделска
техника и технологии;
Мениджмънт и сервиз на
техниката; Ремонт на
техниката и
оползотворяване на
ресурсите; Диагностика и
серивз на техниката;
Топло и газоснабдяване;
Енергийни машини и
съоръжения; Управление
на техниката в
земеделието; Управление
на технологиите в
растениевъдството;
Управление на
технологиите в
животновъдството;
Промишлен дизайн;
Екология и техника за

университети тук е създаден
единственият в Югоизточна
Европа
Българо-румънски
интеруниверситетски Европа
център
(БРИЕ),
където
международни магистърски
програми вече са изучавали
над 200 студенти от 13
страни.

инженерство;
Факултет
Електротехника,
електроника и
автоматика:
Електроенергетика и
електрообзавеждане;
Електроника; Автоматика
и мехатроника;
Компютърни системи и
технологии;
Телекомуникационни
системи; Информационни
и комуникационни
технологии;
Информационни и
комуникационни
технологии (на английски
език);
Транспортен факултет:
Транспортна техника и
технологии; Технология и
управление на транспорта;
Експлоатация на флота и
пристанищата;
Факултет Бизнес и
мениджмънт: Стопанско

опазване на околната
среда; Инженерна
екология; Мениджмънт и
сервиз на техниката
(дистанционна форма)
Машиннотехнологичен
факултет:
Ресурсоспестяващи
технологии;
Инструментално
производство; Технологии
за машини с ЦПУ;
Машиностроене;
Уредостроене: Роботика и
роботизирани системи;
Управление на качеството;
Индустриално
инженерство; Заваряване;
Технология на
материалите
Факултет
Електротехника,
електроника и
автоматика:
Електроенергетика и
електрообзавеждане;
Енергийна ефективност;
Възобновяеми енергийни
източници и технологии;

управление;
Международни
икономически отношения;
Икономика; Маркетинг;
Европеистика и
глобалистика (на
английски език);
Европеистика и
многостепенно
управление; Публична
администрация;
Индустриален
мениджмънт;
Факултет Природни
науки и образование:
Компютърни науки;
Информатика и
информационни
технологии в бизнеса;
Математика и
информатика; Начална
училищна педагогика и
чужд език; Предучилищна
и начална училищна
педагогика; Социална
педагогика; Български
език и история;
Юридически факултет:

Автоматика,
информационна и
управляваща техника;
Електроника;
Компютърни системи и
технологии; Компютърни
системи и мрежи;
Телекомуникационни
системи;
Телекомуникационни
мрежи; CISCO базирани
компютърни мрежи и
технологии (дистанционна
форма)
Транспортен факултет:
Технология и управление
на транспорта; Технология
и управление на
транспорта; Автомобилна
техника; Диагностика,
обслужване и ремонт на
автомобилната техника;
Изследване на ДВГ;
Автоматизирано
проектиране на
транспортна и
машиностроителна
техника; Технология и
управление на транспорта

Право (регулирана
магистърска
специалност);
Факултет по
Обществено здраве и
здравни грижи:
Кинезитерапия;
Ерготерапия; Акушерка;
Медицинска сестра;
Филиал Силистра:
Български език и чужд
език; Физика и
информатика;
Транспортна техника и
технологии;
Електроинженерство;
Филиал Разград:
Биотехнологии; Химични
технологии; Технологии
на храните

(дистанционна форма),
Автомобилна техника
(дистанционна форма);
Диагностика, обслужване
и ремонт на автом.
техника (дистанционна
форма)
Факултет Бизнес и
мениджмънт:
Европеистика и публична
администрация (БРИЕ);
Европеистика и
регионално
сътрудничество (БРИЕ);
Международно
сътрудничество и
европейски проекти;
Корпоративен маркетинг;
Макроикономическо
регулиране; Бизнес
администрация;
Мениджмънт на
регионалното развитие;
Предприемачество и
иновации; Индустриален
мениджмънт;
Индустриален
мениджмънт и маркетинг

Факултет Природни
науки и образование:
Информатика; Софтуерно
инженерство;
Информатика и
информационни
технологии в
образованието;
Информационни
технологии в обучението
по математика и
информатика;
Информационни и
образователни
технологии;
Информационни
технологии в издателската
дейност; Математическо
моделиране в
инженерството; Културен
туризъм, екскурзоводство
и образование; Кариерно
консултиране и развитие;
Съвременни
образователни технологии
в ДГ и НУ; Педагогическо
взаимодействие в ДГ и
НУ; Педагогическа и

социална работа с деца и
семейства; Педагогическа
превенция на
престъпността и
пробационни практики;
Социална педагогика и
социална работа
Юридически факултет:
Право (регулирана
магистърска специалност);
Факултет по
Обществено здраве и
здравни грижи:
Кинезитерапия
Филиал Силистра:
Комуникативни техники и
педагогически умения;
Информатика и
компютърни технологии в
образованието
Филиал Разград:
Екология и техника за
опазване на околната
среда; Педагогическа
превенция на
престъпността и

пробационни практики
2

Земеделски колеж
към Висше училище
по агробизнес и
развитие на
регионите –
Филиал Русе
www.uard-ruse.bg

Висше
училище
по
агробизнес и развитие на 600
регионите
е
правоприемник на Висше
училище
„Земеделски
колеж”.
Земеделски колеж – Русе е
създаден през 2003 г. като
филиал на Висше училище
„Земеделски
колеж“
–
Пловдив.
Това
е
единственото частно висше
учебно заведение в Област
Русе. Формите на обучения в
колежа са редовна (3г.) и
задочна
(3г.).
Висшето
училище предлага обучения,
отговарящо на европейските
академични стандарти чрез
обединяване
на
националните стандарти в
частното
земеделие
с
постиженията на водещите
европейски страни.

Управление на
Агробизнеса;
Икономика на Туризма
(Алтернативен Туризъм);
Аграрна Икономика;
Стопанско Управление
Агротехнологии
(Фермерство);
Технологии по
градинарство и винарство
(ОКС „Професионален
бакалавър“)

Професионално
направление
Администрация и
управление: Стопанско
управление; Управление
на проекти; Управление на
селските райони;
Управление на общините;
Арт мениджмънт
Професионално
направление
Икономика: Икономика и
управление на
агробизнеса; Икономика и
управление на туризма;
маркетинг и реклама;
Финанси и банково дело;
Счетоводство и одит
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№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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12
13
14
15
16
17
18
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Общообразователни училища и гимназии в областта
Наименование на Училището
СОУ „Св. Климент Охридски“
СОУ „Панайот Волов“
СОУ „Васил Левски“ с ПП
Частна езикова английска гимназия
СОУ „Христо Ботев“
СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“
Английска гимназия „Гео Милев“
Математическа гимназия „Баба Тонка“
СОУ за европейски езици „Св. Константин-Кирил
Философ“
СОУ с преподаване на немски език „Фридрих Шилер“
СОУ „Йордан Йовков“
СОУ „Христо Ботев“
СОУ „Възраждане“
СОУ „Васил Левски“
СОУ „Св. Паисий Хилендарски“
Средно общообразователно духовно училище
„Мирза Саид Паша“
Първо частно СОУ „Леонардо да Винчи“
Частна профилирана гимназия „Джон Атанасов“
Частна профилирана гимназия „Джордж Байрон“

Населено място
Борово
Бяла
Ветово
Глоджево
Глоджево
Две Могили
Русе
Русе
Русе

Интернет страница
http://borovo-english.ucoz.com/

Русе
Русе
Русе
Русе
Русе
Сливо поле
Русе

www.schiller-schule.info
http://yovkov-rs.info/
www.sou-botev.com
www.souvazrajdane.data.bg
www.soulevski-ruse.org
www.sou-slivopole.awardspace.com

Русе
Русе
Русе

www.psleonardo.com
www.johnatanasov-ruse.com
www.lordbyronruse.com

http://sou.glodjevo.com/
www.agruse.com
www.mg-babatonka.bg
www.souee.bg

www.soduruse.eu
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№
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Профилирани училища в областта
Наименование на Училището
Професионална гимназия
Професионална гимназия по селско стопанство
„К. А. Тимирязев“
Професионална гимназия по електротехника и електроника
„Апостол Арнаудов“
Професионална гимназия по дървообработване и вътрешна
архитектура „Йосиф Вондрак“
Професионална гимназия по зърнопреработвателни и
хранителни техники „Асен Златаров“
Професионална гимназия по химични технологии и
биотехнологии „Проф. Д. Баларев“
Професионална гимназия по селско стопанство
„Ангел Кънчев“
Професионална гимназия по механотехника
Професионална гимназия по облекло
„Недка Иван Лазарова“
Професионална гимназия по туризъм „Иван П. Павлов“
Професионална гимназия по икономика и управление
„Елиас Канети“
Професионална гимназия по речно корабостроене и
корабоплаване
Професионална гимназия по транспорт
Професионална гимназия по строителство, архитектура и
геодезия „Пеньо Пенев“

Населено място

Интернет страница

Бяла
Две Могили

www.pgbiala.ucoz.com
http://pgssdm.hit.bg/

Русе

www.electroschool.com

Русе

www.pgdva-ruse-bg.net

Русе

www.pgzht-ruse.org

Русе

www.pghtb.com

Русе

www.novotika.comtss

Русе
Русе

http://pgmt-ruse.info
www.pgo.hit.bg

Русе
Русе

http://pgtourism.info
www.pgiu-ruse.jusoft.net

Русе

www.pgrkk-ruse-bg.net

Русе
Русе

www.pgtransport-ruse.com
www.pgsag.com

15
16

Професионална гимназия по промишлени технологии
„Атанас Цонев Буров“
Спортно училище „Майор Атанас Узунов“

Русе

www.pgpt.org

Русе

www.su-ruse.hit.bg

