Висше училище по агробизнес и развитие на регионите (ВУАРР) Пловдив е с
предмет на дейност подготовка на специалисти с висше образование в
образователно-кваллификационните степени „Бакалавър” и „Магистър” по
специалности от професионални направления „Администрация и управление” и
„Икономика”. ВУАРР Пловдив с филиали в Русе и В.Търново обучава студенти
по следните бакалавърски специалности:
·
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·
·

УПРАВЛЕНИЕ НА АГРОБИЗНЕСА
ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА
АГРАРНА ИКОНОМИКА
СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ
ФИНАНСИ
СЧЕТОВОДСТВО
УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

и за ОКС „Магистър” по следните специалности:
Професионално направление: АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
·
·
·
·
·
·
·
.
·
-

СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ
СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ - УПРАВЛЕНИЕ НА АГРОБИЗНЕСА- НОВА!
УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ
УПРАВЛЕНИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ - РЕГИОНАЛНО ПЛАНИРАНЕ И
РАЗВИТИЕ - НОВА!
АРТМЕНИДЖМЪНТ
АДМИНИСТРАТИВНО - ИНФОРМАЦИОНЕН МЕНИДЖМЪНТ
УПРАВЛЕНИЕ НА КОМУНИКАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ
МЕНИДЖМЪНТ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ - НОВА!

Професионално направление: ИКОНОМИКА
·
·
·
·
·
·

ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА АГРОБИЗНЕСА
ФИНАНСИ И БАНКОВО ДЕЛО
СЧЕТОВОДСТВО И ОДИТ
МЕЖДУНАРОДЕН БИЗНЕС - НОВА!
ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА РЕГИОНИТЕ СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ „ТУРИЗЪМ „ - НОВА!
ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА РЕГИОНИТЕ СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ „ МАРКЕТИНГ В
ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР „ - НОВА!

Материалната база предоставя отлични условия за обучение, самоподготовка и
изследователска работа. Висше училище има национална и международна
акредитация, включително за всички форми на обучение – редовна, задочна,
дистанционна. Системата за управление на качеството по ISO 9001: 2008 е
сертифицирана и подложена на ежегоден мониторинг от международната
организация “ INTERTEK ”.
Над 270 студенти получават стипендии. Нашите дипломи за бакалавърска и
магистърска степен се признават в страните-членки на Европейското
образователно пространство. Притежаваме права за студентска и преподавателска
мобилност по разширената европейска харта „Еразъм”.

Факти от историята на ВУАРР Пловдив
ВУАРР е правоприемник на Висше училище „Земеделски колеж” основано на 23
Октомври 1992г. с Решение на Министерския съвет на Република България.
От 1993г. се организират стажове и специализации на студентите в Европа и
САЩ.
От 1994г. са осъществени редица проекти, финансирани от Европейския съюз по
програмите Темпус, Фар , Интеррег, Леонардо да Винчи, Сократес Комениус.
През 2000 година се разкрива Център за евроинтеграция и култура с библиотека и
академично издателство.
През 2001г. се открива новият централен учебен и административен корпус на
колежа в гр. Пловдив.
През 2003г. Националната агенция за оценяване и акредитация дава
инстутиционална акредитация.
Същата година се открива и Център по устойчиво земеделие по програма
„Леонардо да Винчи”.
През 2009г. са проведени успешни акредитационни и сертификационни
процедури от НАОА и по ISO 9001:2008.
С Решение на Народното събрание от 06. 07. 2011 г. Висше училище
„ Земеделски колеж „ прерастна във Висше училище по агробизнес и развитие на
регионите / ВУАРР /, което осъществява обучение в ОКС
„ Бакалавър „ и ОКС „ Магистър „ в областите:
управление и администрация, туризъм, икономика, агробизнес и развитие на
регионите.
От 2004г. досега са подписани договори за партньорство и сътрудничество с
университети и международни организации като Университет Съливан /САЩ/,
Полския университет /Влоцлавек/, Аграрния университет /Нитра/ и Консорциума
на виртуалния университет в Нитра, Виртуален университет в България и други
университети от страната и чужбина.
Лектори във Висше училище „Земеделски Колеж” са били видни личности като др Меглена Кунева, академик Благовест Сендов, д-р Симеон Дянков, професори от
Великобритания, Холандия, Гърция,Дания,Турция и др.като:
- проф. Хамид Алтай – Аграрен колеж към Университета на
Чанаккале,Турция
- проф. Али Акдемир – Ректор на Унивеситета в Чанаккале, Турция, за
висшето образование в Турция и мотивацията на студентите
- проф. Марек Стефански – Университета на Влоцлавек, Полша
- проф. Роб Уорменховен Международен колеж Ларенщайн, Холандия
Преподаватели от Висше училище „Земеделски колеж”също са често канени в
чужбина за изнасяне на лекции, провеждане на научно-изследователски проекти,
участие в конференции, кръгли маси и семинари, обмяна на добри практики и т.н.
През 2008г. Учебно-научните центрове в градовете Велико Търново и Русе бяха
акредитирани със 100% положителна оценка на Националната агенция за
оценяване и акредитация и прераснаха във филиали.

Те са изградени при стриктно спазване на Закона за висшето образование.
Създаването им е отговор на реалните обществени потребности от висше аграрно
образование в Северна България, където е разположена 2/3 от земеделската земя.
В тях се поддържа високо качество на учебния процес. Обучението се
осъществява от изключително добре подготвени и международно признати
професори, доценти и асистенти, както и от утвърдени експерти от
практиката.Студентите получават качествена теоретична и практическа
подготовка с професионална насоченост според изучаваната специалност, като се
гарантира международна сравнимост на получаваните знания и придобитите
умения.
Филиалите осъществяват обучение в редовна, задочна и дистанционна форма, в
зависимост от желанието и възможностите на студентите.
Практическите стажове, за които Висше училище по агробизнес и развитие на
регионите има сключени договори с икономически субекти у нас и в чужбина, са
част от учебния процес и дават възможност за усъвършенстване и доразвиване на
придобитите знания и умения.
Висшето училище присъжда почетно звание „Доктор хонорис кауза”
за принос към развитието на висшето училище, както и за национален и
международен принос в науката, образованието и бизнеса. С него са удостоени
видни наши и чуждестранни учени.
Почетния знак на Висшето училище – се присъжда за национален принос към
науката, образованието и бизнеса.
Сред носителите на Почетния знак са политици, бизнесмени и учени.
Почетен плакет се присъжда за регионален принос към науката,образованието и
бизнеса.
С почетни грамоти се удостояват ежегодно студентите,завършили с отличен
успех, на официалната церемония за връчване на дипломите.
Международно сътрудничество
Международната
дейност
на
ВУАРР
е
насочена
към:
• въвеждането и използването на иновативни практики и европейски стандарти,
водещи до усъвършенстване на системата за качество на обучението;
• повишаване на мобилността на преподаватели и студенти чрез осъществяване на
трайни връзки със страни от Европейския съюз и извън него за участие в
международни програми, проекти и договори в областта на обучението,
образованието и научноизследователската дейност.
За това допринася сътрудничеството с университети и учебни центрове,
фермерски организации и други институции от страни като Австрия, Белгия,
Германия, Гърция, Дания, Испания, Италия, Латвия, Литва, Обединеното
кралство, Полша, Румъния, Словакия, Словения, Франция, Холандия, Чехия,
както и с университети от Казахстан, Молдова, Турция и др.
През годините на своето развитие ВУАРР се утвърди като институция с

международен авторитет благодарение на реализираните проекти по програми,
финансирани от ЕС - ФАР, Темпус, Комениус, Леонардо да Винчи, Еразъм+.
През март 2012г. ВУАРР стана пълноправен член на Алианса на университетите
от Централна и Източна Европа.
В края на 2013г. ВУАРР получи нова Еразъм харта за целия програмен период на
Програма Еразъм+/ 2014 - 2020/.
Висшето училище внедрява в практиката предложения от докладите на
преподаватели, служители и студенти, провели период на обучение или стаж.
Компетенциите и придобитите преподавателски умения в европейска среда се
прилагат успешно в учебните планове и съдържание, използват се нови подходи и
методи на преподаване. Организират се срещи и дискусии и се поддържа
постоянен контакт и обратна връзка с университетските преподаватели,
служители и студентите, провели мобилности.
Участие в международни проекти
Висшето училище координира или участва като партньор в редица международни
проекти като:
- Интегриране на Системата за осигуряване на качество „Еко
- Квалификация” към Европейската квалификационна рамка и
- Европейската система за трансфер на кредити в професионалното образование и
обучение /Integration of the Quality Assurance System Eco-Quality into EQF and
ECVET (ECO QUALIFY for EQF)/
Проектът се реализира в рамките на програма „Леонардо да Винчи”
– Партньорство
- Прилагане на Системата за осигуряване на качество за обучение при търговията
с органични продукти „Еко Квалификация ІІІ „/Implementation of a Quality
Assurance System for training in organic food retailing EcoQuality ІІІ /
Главна задача на този проект е да адаптира и тества вече разработената Система
за осигуряване на качеството „Еко Квалификация” според нуждите на
потребителите в България, Гърция, Румъния и Турция.
Проектът се изпълнява в рамките на програма „Леонардо да Винчи” – Трансфер
на иновации.
- Establishing of a European IT-based Learning Platform for further education in
organic food retailing.
Проектът се реализира по програма „Леонардо да Винчи” – Трансфер на
иновации. Координатор на проекта е Институт Equalita (Германия).
Висше училище по агробизнес и развитие на регионите участва като партньор и
в много други проекти.
Висшето
училище
работи
активно
по
програма
ЕРАЗЪМ+
Новата европейска програма за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+“
стартира през 2014 г. и се базира на интегриран подход, който гарантира

ефективно взаимодействие между всички сектори в областта на образованието,
обучението, младежта и спорта.
Консултантска дейност и научно обслужване
С развитие на консултантската дейност и научно обслужване ВУАРР създава
условия за:
- компетентна подкрепа на завършилите колежа в организирането и развитието на
собствен бизнес
- научно подпомагане на действащи производители, фермери, кооперации,
сдружения и др.
- усъвършенстване и оптимизиране на учебните планове и програми,
произтичащи от препоръките на потребителите на кадри.
Осигуряват се обучения и консултации за кандидатстване по Европейски
програми.
Научноизследователска и творческа активност на преподаватели и студенти
Продължава работата по изпълнение на проект, финансиран от Фонд „Научни
изследвания” към МОМН на тема: „Изследване на приоритети за производство на
храни от растителен и животински произход в Кърджалийска област”
В рамките на изпълнение на работната програма колектив от Висше училище
ВУАРР – Пловдив разработи концепция за развитите на земеделието в
Кърджалийска област и Източните Родопи.
Специализации и квалификационни курсове
ВУАРР предлага допълнително обучение и специализации в различни области на
мениджмънта, икономиката, технологиите и иновационните практики.
Висше училище по агробизнес и развитие на регионите реализира
Краткосрочни
обучения
за
30
часа
по:
Опазване на компонентите на околната среда в земеделския сектор
Агроекология
Пчеларство
Биологично
земеделие
и
Дългосрочни
обучения
за
150
часа
по:
Зеленчукопроизводство
Овощарство
Лозарство
Билкарство
Биологично
земеделие
Биологично
растениевъдство
Растителна
защита
Животновъдство
Пчеларство
Биологично пчеларство

Библиотека
Филиалът на ВУАРР в Русе разполага със собствена библиотека.
По своя характер тя е отраслово специализирана и осигурява библиотечноинформационното обслужване на преподавателите и студентите. Фондът на
библиотеката е комплектуван съобразно с потребностите и изискванията на
учебния процес и научноизследователската дейност, като включва книги,
периодични и справочни издания. Читателите разполагат с 54 читателски места ,
като 10 от тях са компютъризирани и включени в глобалната мрежа, което
разширява възможностите за обслужване на потребителите и обмен на
информация с национални и международни организации и учереждения.
Към 31.V.2015 г. библиотечният фонд съдържа над 15 500 тома,
периодични и текущи издания и други библиотечни документи.
Библиотеката е абонирана за специализирани в областта на икономиката,
управлението и агробизнеса ежедневни и периодични издания, които са на
разположение на студентите и преподавателите в читалнята.
Филиалът разполага с три компютърни зали с 45 самостоятелни работни
места с Internet-достъп, принтери, скенери, размножителна техника. Общо
Филиалът използва над 60 компютърни, стационарни и преносими,
конфигурации, 10 мултимедийни проектора и друга техника.
Академично издателство
Академичното издателство при Центъра за евроинтеграция и култура на
Висшето училище издава учебници, учебни помагала, литература и справочници
за кандидат-студенти. Те допринасят за подобряване качеството на учебния
процес.
Интерес представляват издадените учебниците за дистанционно обучение.
Техният брой за последните две години е над 50.
Академичното издателство издава поредица, наречена „Видни български учени”.
Сред забележителните имена, чиито биографии също влязоха в историята, са
проф. Мария Попова, проф. Георги Сенгалевич, проф. Димитър Брайков, проф.
д.с.н. Аркадий Кръстев.
ВУАРР се явява най-голямата образователна институция, създаваща кадри за
развитие на регионите и агробизнеса.
Често се интересуват от формулите, които ползваме, за да успяваме. Ще ви
споделя някои от тях защото другите са фирмена тайна:
ЧУХ И ЗАБРАВИХ, ВИДЯХ И ЗАПОМНИХ, НАПРАВИХ И РАЗБРАХ!
ТОЛКОВА ТЕОРИЯ, КОЛКОТО Е НУЖНА ЗА ПРАКТИКАТА!
БИЗНЕСЪТ Е ЗА СМЕЛИТЕ И ПРЕДПРИЕМЧИВИТЕ!

