„...да се основе и издържа от прихода на фонда едно Висше търговско
училище в Свищов по подобие на германските висши училища...
Дисциплините, които ще се преподават, трябва да обгръщат
търговските науки, финансовите науки, търговското право, банковото
дело, науките по застрахователно дело и др.”.
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СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ
Стопанска академия „Д. А. Ценов” – Свищов е едно от
най-старите висши училища в България, с традиции и креативно присъствие в националното и международното образователно и научно пространство. Като авторитетен
учебен, научен и изследователски център, който подготвя
висококвалифицирани кадри за нуждите на националното
стопанство и за динамично развиващата се глобална икономика, за своята 83-годишна история свищовската Алма Матер има над 150 000 възпитаници.
Стопанска академия „Д. А. Ценов” – Свищов предлага обучение в 17 елитни специалности в ОКС „бакалавър“ и 40 престижни програми в ОКС „магистър“. Подготовката се провежда от над 200 квалифицирани преподаватели в четири
факултета, 18 катедри, профилирани центрове за дистанционно, следдипломно, факултативно и професионално обучение.
С уникалната си академична база, библиотечен фонд, информационна структура и най-вече със своя забележителен
дух да твори и гради, свищовската Алма Матер е утвърдена
като висше училище с всепризнат авторитет в страната и
чужбина.
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Ценов“ ––Свищов
Свищов

1

ПРЕДИМСТВА НА ОБУЧЕНИЕТО

В СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „Д. А. ЦЕНОВ“ – СВИЩОВ
Актуално портфолио от пазарноориентирани образователни продукти по „Икономика“ и „Администрация и
управление“.
Солидно професионално теоретично и практико-приложно обучение по учебни планове, разработени съвместно
с бизнеса и държавната администрация, способстващо
успешната реализация на пазара на труда.
Диплома и европейско дипломно приложение, признати в
Европейския съюз, САЩ и Канада.
Ефективна комуникация и взаимодействие с високомотивиран и квалифициран академичен състав с признати
позиции в практиката, преподавателската и научно
изследователската дейност.
Безплатно настаняване в реновирани студентски общежития през първата година от обучението на студентите от първи курс, редовна форма, прием 2020 г.
Автентична академична атмосфера, предлагаща отлични възможности за обучение, развлечение, национални и
международни студентски практики.
Международна образователна мобилност (в т.ч. програма „Еразъм+“) и участия в международни форуми.
Щедра финансова подкрепа под формата на стипендии,
награди и спонсорства.
Кариерно консултиране и съдействие при изграждане на
лична самооценка и определяне на възможни алтернативи за бъдещо професионално развитие.

www.uni.svishtov.bg/kskb			
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Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов
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2
№
по
ред

ОБРАЗОВАТЕЛНО ПОРТФОЛИО
Наименование на
специалностите

Редовна форма

Задочна форма

Държавна Платено Държавна Платено
поръчка обучение поръчка обучение

Дистанционна
форма

Платено
обучение

Специалности в професионално направление „Икономика“
1

Финанси











2

Застраховане и социално дело











3

Макроикономика

-

-

-



-

4

Счетоводство и контрол











5

Стопански и финансов контрол











6

Бизнес статистика и анализи





-

-

-

7

Маркетинг











8

Управление на проекти











9

Бизнес информатика































12 Аграрна икономика











13 Икономика на търговията











14 Икономика на туризма











икономически
10 Международни
отношения
11

Индустриален бизнес и
предприемачество

Специалности в професионално направление „Администрация и управление”
1

Стопанско управление

2

Екомениджмънт

3

Публична администрация









-

-

-

-



-
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Обучението на студентите в ОКС „бакалавър“ се
осъществява в професионални направления 3.8. Икономика
и 3.7. Администрация и управление в следните форми:
– редовна и задочна форма на обучение, субсидирано
от държавата;
– редовна, задочна и дистанционна форма на обучение,
финансирано от обучаемите.
Продължителността на обучението (редовна, задочна и
дистанционна форма) за придобиване на ОКС „бакалавър“
е 4 години (8 семестъра).
Размерът на семестриалните такси за обучение за всяка академична година се утвърждава от Министерския
съвет по предложение на Академичния съвет на Стопанската академия.
Професионалните компетенции на обучаемите се формират от фундаментален и профилиран набор от задължителни, свободноизбираеми и факултативни дисциплини.
Завършилите получават диплома за придобита ОКС „бакалавър“ по Икономика / Администрация и управление и
Европейско дипломно приложение (на български и английски език).

– Забележка –
Подробна информация за учебните планове и
визитки на всички специалности може да намерите на www.uni-svishtov.bg/kskb

8		

Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов

3

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

За академичната 2020/2021 учебна година приемът на студенти в образователно-квалификационна
степен „бакалавър” в СА „Д. А. Ценов” – Свищов се осъществява:
с оценка от държавен зрелостен изпит, включително
и тази за придобиване на професионална квалификация,
вписана в дипломата за средно образование в раздел „Допълнително положени държавни зрелостни изпити”, проведен в периода 2008-2020 г.;
след успешно положен в СА „Д. А. Ценов” кандидатстудентски изпит по една от дисциплините: Математика, Икономика, Икономическа география на България или
Чужд език – английски, немски или руски език;
с пренесена оценка от успешно положен в годината на
кандидатстване кандидатстудентски изпит в друго висше училище;
с оценка от национални и международни олимпиади. Учениците - участници в национални ученически състезания
и конкурси за есета, организирани от Стопанска академия, получили сертификат за участие, придобиват право да станат студенти в желана от тях специалност в
редовна форма на обучение.

www.uni.svishtov.bg/kskb			
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ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ
ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ:
За всяка кандидатстудентска кампания в СА
„Д. А. Ценов“ се организират ежемесечни кандидатстудентски изпитни сесии.
На кандидатстудентски изпит се явяват само
онези кандидати, избрали да участват с конкурсен изпит.
Всеки кандидат-студент индивидуално определя броя на изпитите и дипсициплините, по
които желае да се яви.
Кандидат-студентите имат право да се явят
на всяка от изпитните сесии, като в балообразуването участва най-високата оценка, получена в тях.
Изпитът е под формата на електронен тест
и се полага в Изпитния център (зали 1 и 2) при
Стопанска академия в гр. Свищов.
При явяване на конкурсния изпит кандидат-студентът представя лична карта и формуляр с входящ номер, получен при подаване на
документите.
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СРОКОВЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА
КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ДОКУМЕНТИ

Срокове за подаване на документи за участие в
кандидатстудентската кампания с оценка от държавен зрелостен изпит, пренесена оценка от друго
висше училище или с оценка от национални или международни олимпиади.
Срокът за подаване на документи за участие в кандидатстудентската кампания с оценка от държавен зрелостен изпит, положен в периода 2008-2020 г., с пренесена
оценка от успешно положен кандидатстудентски изпит в друго висше училище или с оценка от национални
и международни олимпиади, е постоянен.
За да участват в първо класиране, кандидат-студентите следва да подадат необходимите документи до 15
юли 2020 г.
Кандидат-студентите, подали документи след 15 юли
2020 г., участват в класиранията, обявени след датата
на подаването на документи.

РАБОТНО ВРЕМЕ
на Кандидатстудентски център
при СА „Д. А. Ценов“ – Свищов
за прием на документи
Понеделник – Петък 08:00 ч. – 17:00 ч.
Събота

09:00 ч. – 16:00 ч.

www.uni.svishtov.bg/kskb			
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Срокове за подаване на документи за участие в
кандидатстудентската кампания с конкурсен изпит
Изпитна
сесия
/месец/

Период на подаване на документите

Януари

13.01.2020 г. – 24.01.2020 г.

Февруари

13.01.2020 г. – 28.02.2020 г.

Март

13.01.2020 г. – 27.03.2020 г.

Април

13.01.2020 г. – 24.04.2020 г.

Май

13.01.2020 г. – 29.05.2020 г.

Юни

13.01.2020 г. – 26.06.2020 г.

Юли

13.01.2020 г. – 17.07.2020 г.

Август

Септември

13.01.2020 г. – 31.07.2020 г.
(изпит на 01.08.2020 г.)
13.01.2020 г. – 28.08.2020 г.
(изпит на 29.08.2020 г.)
13.01.2020 г. – 18.09.2020 г.

Кандидат-студентите, които ще кандидатстват с конкурсен изпит, за да могат да участват в първо класиране, следва да подадат необходимите документи до 26
юни 2020 г. и да положат съответния изпит най-късно
на 27 юни 2020 г.
Кандидат-студентите, подали документи след 26 юни
2020 г., участват в класиранията, обявени след датата
на подаването на документи.
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Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов

www.uni-svishtov.bg/kskb

5

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

При кандидатстване кандидат-студентите
подават следните документи:
заявление за кандидатстване по образец, валидно само за
СА „Д. А. Ценов“ - Свищов и налично в електронен вариант на сайта www.uni-svishtov.bg/kskb;
копие на диплома за завършено средно образование (оригиналът на дипломата се предоставя за сверка);
копие на лична карта (оригиналът се предоставя за сверка);
документ за внесена такса за кандидатстване;
документ, удостоверяващ успешното полагане на кандидатстудентски изпит в друго висше училище (само за
кандидатстващите с пренесена оценка от успешно положен кандидатстудентски изпит в друго висше училище).
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– Забележка –
Когато в дипломата за средно образование не е вписан
общият успех, кандидат-студентът представя удостоверение от средното училище за общ успех, подписано от
директора и подпечатано с печата на училището.
За да участват в класирането, кандидат-студентите,
завършващи в годината на кандидатстване, които са положили успешно конкурсен изпит в СА „Д. А. Ценов“ - Свищов, са длъжни, след получаване на дипломата за средно
образование, да я представят заедно с останалите изискуеми документи, с цел отразяване на балообразуващите
оценки в електронната система.
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ЦЕНТРОВЕ ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ

Документи за участие в кандидатстудентската
кампания се подават лично или чрез друго лице в:
Кандидатстудентския център при СА „Д. А. Ценов“ –
Свищов;
Локалните офиси на СА „Д. А. Ценов“ в гр. София и гр.
Стара Загора;
ONLINE на www.uni-svishtov.bg/kskb
Офисите на Центъра за кандидатстудентска подготовка и информация в цялата страна (ЦКПИ)
www.ckpi-bg.com;
Офисите на Националната асоциация за прием на студенти (НАПС) www.naps.bg.
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Стопанска
Стопанскаакадемия
академия„Д.
„Д.А.А.Ценов“
Ценов“ ––Свищов
Свищов

КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ЦЕНТЪР
ПРИ СА „Д. А. ЦЕНОВ“ – СВИЩОВ,
УЛ. „ЕМАНУИЛ ЧАКЪРОВ“ № 2

РАБОТНО ВРЕМЕ
Понеделник – Петък 08:00 ч. – 17:00 ч.
09:00 ч. – 16:00 ч.

Събота
Моб:

0882/552 523

Тел:

0631/ 66 381, 66 225,
66 226, 66 227, 66 234

E-mail

ksk@uni-svishtov.bg

www.uni-svishtov.bg/kskb

ЛОКАЛЕН ОФИС ГР. СОФИЯ
ул. „Младен Павлов“ № 1, ет. 5, офис 4
(зад бивш Полиграфически комбинат)
тел. 0884 970 654, e-mail: v.ivanov@uni-svishtov.bg
тел. 0885 233 624, e-mail: k.petrova@uni-svishtov.bg
ЛОКАЛЕН ОФИС ГР. СТАРА ЗАГОРА
ул. „Христо Ботев“ № 100 (срещу Сервиз за гуми
„Медина-Мед“), етаж 2, офис № 3
тел. 0889 597 554, e-mail: m.boshnakova@uni-svishtov.bg

www.uni.svishtov.bg/kskb
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7
Изпитни
сесии

КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТИ

Икономика

Математика

Икономическа
география на
България

Чужд език
(английски,
немски и
руски)

Януари

25.01.2020 г. от 13:00 ч.

Февруари

29.02.2020 г. от 13:00 ч.

Март

28.03.2020 г. от 13:00 ч.

Април

25.04.2020 г. от 13:00 ч.

Май

30.05.2020 г. от 13:00 ч.

Юни

27.06.2020 г. от 10:00 ч.* и от 13:00 ч.**

Юли

18.07.2020 г. от 13:00 ч.

Август
Септември

01.08.2020 г. от 13:00 ч.
29.08.2020 г. от 13:00 ч.
19.09.2020 г. от 13:00 ч.

– Забележка –

* Кандидатстудентският изпит по дисциплината Икономическа география на България, насрочен за 27.06.2020 г., ще
се проведе от 10:00 ч.
** Кандидатстудентските изпити по дисциплините Икономика, Математика и Чужди езици, насрочени за 27.06.2020 г.,
ще се проведат от 13:00 ч.
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Класиране, потвърждаване и записване на новоприетите студенти
ПЪРВО КЛАСИРАНЕ
Обявяване на резултатите

16.07.2020 г.

Потвърждаване и
записване на класираните
студенти с диплома
оригинал

16.07. - 22.07.2020 г.

ВТОРО КЛАСИРАНЕ
Обявяване на резултатите

23.07.2020 г.

Записване на приетите
от второ класиране и
прекласираните от първо
класиране студенти с
диплома оригинал

23.07. - 31.07.2020 г.

ТРЕТО КЛАСИРАНЕ
Обявяване на резултатите

03.08.2020 г.

Записване на класираните
студенти с диплома
оригинал

03.08. - 08.08.2020 г.

КЛАСИРАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА НЕЗАЕТИ МЕСТА –
до 30.09.2020 г.

www.uni.svishtov.bg/kskb			
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Резултатите от всяко класиране се обявяват в сайта на СА „Д. А. Ценов“ www.uni-svishtov.bg/kskb
При наличие на незапълнени места, след 01.08.2020 г.
ще бъдат проведени допълнителни етапи до запълване
на обявените бройки за прием.

При записването си, студентите представят в
Кандидатстудентския център при СА „Д. А. Ценов“
– Свищов:
комплект документи за записване на новоприети студенти;
диплома за средно образование – оригинал и копие;
три снимки;
лична карта;
документ за внесена семестриална такса за обучение.

– Забележка –

Размерът на семестриалните такси за обучение за
всяка академична година се утвърждава от Министерски съвет по предложение на Академичния съвет на СА
„Д. А. Ценов“.
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От заплащане на семестриални такси се
освобождават:
лица, които са кръгли сираци;
лица с трайни увреждания и намалена работоспособност
70 или над 70 на сто;
военноинвалиди и военнопострадали;
лица, отглеждани до пълнолетието си в домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска
грижа;
студенти, приети при условия и по ред, определени в
акт на Министерския съвет, в случай че в този акт е
предвидено такова освобождаване.

www.uni.svishtov.bg/kskb			
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СТУДЕНТСКА АКТИВНОСТ

предлага следните възможности за студентска
мобилност:
Мобилност с цел обучение
Студентите имат възможност да се обучават по предварително разработен индивидуален учебен план в чуждестранен
университет. Общата продължителност на мобилността
е от 3 до 12 месеца за една образователно-квалификационна
степен.
Мобилност с цел практика
Студентите могат да провеждат практическо обучение по
специалността в предприятие или организация в чужбина.
Продължителността на практиката може да бъде от 2 до
12 месеца, като се прилага правилото общата продължителност на мобилността с цел обучение и практика да не надвишава 12 месеца за една образователно-квалификационна
степен.

22		

Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов

23
Стопанска академия „Д. А. Ценов“
www.uni-svishtov.bg/kskb

– Свищов

Социално-културни, спортни и туристически дейности
В Студентски дом на културата обучаващите се имат възможност за включване в организирани форми на студентско
художествено творчество (фолклорен ансамбъл за народни
песни и танци: танцьори, певци, оркестранти; студентски
театър; поп-група; група за модерни и хип-хоп танци; хор за
школувано пеене – певци, пианисти, корепетитори; индивидуални изпълнители и др.)
В Спортния комплекс има изградени съоръжения за футбол,
баскетбол, волейбол, тенис на корт, тенис на маса, бодибилдинг, аеробика, бадминтон, джудо, спортна стрелба и др.
Любителите на туризма са обединени в Студентско туристическо дружество „Академик“, което е сред най-старите и най-активни студентски организации в страната.

Международни студентски бригади и летни
практики
Студентите имат право да участват в студентски и младежки работни и обменни програми в чужбина (в т.ч. Великобритания, САЩ, Германия, Гърция и др.) с цел придобиване на
практически умения, опит, повишаване на езиковата култура и реализиране на доходи. Партньори на Стопанска академия в тази област са фирмите: Bulmit Globul, Usit Colours, Job
Trust, Orange.bg, Интеграл, WATA и др.
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Научни и практико-приложни изследвания
В процеса на обучение като извънаудиторна заетост студентите имат възможност да участват в: научноизследователски проекти; академични, национални и международни
студентски образователни, научни и практико-приложни
форуми; обучителни семинари и бизнес майсторски класове,
организирани съвместно между Стопанска академия и партньори от публичния и корпоративния сектор.

www.uni.svishtov.bg/kskb			
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ФИНАНСОВИ СТИМУЛИ

СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ И НАГРАДИ
Студентите в Стопанска академия имат право да получат:
стипендии в зависимост от успеваемостта и социалния
им статус;
стипендии и помощи от държавни институции, частни
фирми и фондации;
награди от студентски състезания, конкурси и други инициативи със състезателен характер.
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СТУДЕНТСКИ ОБЩЕЖИТИЯ
Капацитет – 320 легла;
Реновирани стаи с всички необходими удобства за
пребиваване, в т.ч. самостоятелен електромер, санитарен възел и др.
Безплатен паркинг;
Столово хранене (обедно и вечерно, в дните от понеделник до събота, вкл.);
Цена на нощувка за студент задочно обучение – 10
лв.
Безплатно настаняване в реновирани студентски общежития през първата година от обучението на студентите
от първи курс, редовна форма, прием 2020 г.

Резервации в бл. 1 на студентските общежития:
тел. 0889 404 496, 0889 404 482 Управител
Хотел „Учебна база Север“: гр. Свищов,
ул. „Цанко Церковски“ № 11 Б,
тел. за контакти и предварителни резервации: 0882 552 513
Контакти за допълнителна информация:
(0631) 66 371, e-mail: d.lyubenova@uni-svishtov.bg
www.uni.svishtov.bg/kskb			
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КАРИЕРНО КОНСУЛТИРАНЕ
И РЕАЛИЗАЦИЯ

В Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов функците по
кариерно консултиране се извършват от Академичния център за кариерно консултиране и връзки с обществеността
(АЦККВО).
Кариерното консултиране се осъществява за студенти и
завършили Стопанска академия, които търсят съдействие
при изграждане на лична самооценка, определяне на възможни алтернативи за бъдещо развитие, помощ при съставяне
на документи за кандидатстване за работа – автобиография (CV), мотивационно писмо, насоки за добро представяне на интервю и др. Кариерното консултиране се осъществява и за кандидат-студенти, които искат да направят
по-информиран избор на специалност, професионална ориентация и др.
Услугите по кариерно консултиране, предлагани от АЦККВО,
са напълно безплатни за всички студенти и завършили Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов, както и за кандидат-студентите!
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ВЪЗПИТАНИЦИТЕ НА СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ
НАМИРАТ ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ В:
Организации от публичния сектор – Министерски съвет,
Министерства, областни и общински администрации, Агенция „Митници“, Национална агенция за приходите, Държавна агенция по туризъм, Българска народна банка, Национален
осигурителен институт, Агенция за социално подпомагане,
Агенция по заетостта, Национална здравноосигурителна
каса, Комисия за финансов надзор, Сметната палата на Република България, Агенция „Държавна финансова инспекция“,
Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския
съюз“, Национален статистически институт, Изпълнителна
агенция по околна среда, Регионални инспекции по околната
среда и водите, Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, областни и общински земеделски служби...
Организации от корпоративния сектор – търговски банки, инвестиционни посредници и управляващи дружества, застрахователни, частни пенсионно- и здравноосигурителни
дружества, счетоводни къщи, телекомуникационни компании, браншови организации на работодатели и синдикати,
земеделски кооперации, търговски вериги, борси, тържища и
аукциони, неправителствени организации, агенции за недвижими имоти, туроператорски фирми, туристически агенции, рекламни агенции, хотелски комплекси...
Предвид факта, че обучението в направления „Икономика“ и „Администрация и управление“ в СА „Д. А. Ценов“ е широкоспектърно, възпитаниците на Висшето училище работят
във всички сектори на икономиката и администрацията,
включително и като се самонаемат, т.е. развиват собствен бизнес. Знанията и уменията, придобити в свищовската
Алма матер, създават не само сигурност, но и развиват дългосрочно мислене, което е ключово условие за просперитет.
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УСПЕХИ НА НАШИ СТУДЕНТИ

Национален приз „Студент на годината“ в направление „Стопански
науки“ за 2012 г., 2016 г., 2017 г. и 2019 г. – ежегоден конкурс на Националното представителство на студентските съвети в Република
България.
Национален приз в направление „Икономика“ и лауреати на стипендията на името на акад. Евгени Матеев за учебните 2015–2016 г.,
2017–2018 г. и 2018–2019 г. – ежегоден конкурс на фондация „Еврика“.
Първо място в Национален академичен конкурс за наградата „Д-р
Иванка Петкова“ за 2015 г. и 2017 г. – ежегоден конкурс на Института
за икономическа политика.
Първо място в Национален конкурс за присъждане на награди „Д-р
Илко Ескенази“ в област „Икономика“ за 2018 г. и 2019 г. – ежегоден
конкурс на Мемориален фонд към Международна фондация „Св. Св.
Кирил и Методий”.
Първо място в Национален конкурс „Млад одитор” за 2018 г. – ежегоден конкурс на Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) и
одиторски дружества.
Първо място в Национален конкурс „Млад икономист“ за 2013 г., 2014
г., 2017 г., 2018 г. и 2019 г. в категория „Студенти“ и категория „Докторанти“ – ежегоден конкурс на Съюза на икономистите в България.
Победители в Национален конкурс за стипендианти на фондация
„Атанас Буров” за 2012–2013 г., 2015–2016 г. и 2019–2020 г.
Победители и стипендианти в конкурс на „Булстрад Виена Иншурънс
Груп” със стипендия на името на „Румен Янчев” и Стипендии „Булстрад млад лидер” за 2017–2018 г., 2018–2019 г. и 2019–2020 г.
Победители, стипендианти и стажанти в конкурс на Застрахователен брокер „Мусала иншурънс брокер” за 2017–2018 г., 2018–2019 г. и
2019–2020 г.
www.uni.svishtov.bg/kskb			
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НАШИТЕ СТУДЕНТИ СА ОТЛИЧНИЦИ И В...
Спорта – шампиони от турнири и състезания по футбол, минифутбол, спортна стрелба, баскетбол, волейбол,
бадминтон, табла, шах, тенис на маса, аеробика и много
други.
Туризма – членове на Студентско туристическо дружество „Академик” – Свищов изкачиха 10-те планински първенци на България, най-високите планински върхове на Австрия, Полша и Словения, планинския първенец на Европа
– Елбрус.
Изкуствата – в Стопанската академия функционират
студентска театрална трупа, танцов самодеен състав,
група за спортни и латино танци.
Науката – студентите са лауреати и призьори от национални и международни състезания в областта на икономиката, мениджмънта и предприемачеството.
Обществения живот – организирано участие на студенти в честванията на национални и местни празници.
Благотворителността – регулярно организиране и провеждане на целеви благотворителни кампании и дарителски акции.
Екологията – участие в национални, регионални и местни
инициативи, свързани с опазване на околната среда, залесяване и почистване.
Кариерното развитие – активно участие в национални,
регионални и местни кариерни форуми, майсторски класове, сертифицирани обучения, тренинг курсове, публични лекции и други.
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КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ЦЕНТЪР
ПРИ СА „Д. А. ЦЕНОВ“ – СВИЩОВ,
УЛ. „ЕМАНУИЛ ЧАКЪРОВ“ № 2
РАБОТНО ВРЕМЕ
Понеделник – Петък 08:00 ч. – 17:00 ч.
Събота

09:00 ч. – 16:00 ч.

тел.:

0882/552 523

тел.

0631/ 66 381, 66 225,
66 226, 66 227, 66 234

е-mail

ksk@uni-svishtov.bg

ЛОКАЛЕН ОФИС – ГР. СОФИЯ
ул. „Младен Павлов“ № 1, ет. 5, офис 4
(зад бившия Полиграфически комбинат)
тел. 0884 970 654, e-mail: v.ivanov@uni-svishtov.bg
тел. 0885 233 624, e-mail: k.petrova@uni-svishtov.bg
ЛОКАЛЕН ОФИС – ГР. СТАРА ЗАГОРА
ул. „Христо Ботев“ № 100 (срещу Сервиз за гуми
„Медина-Мед“), етаж 2, офис № 3
тел. 0889 597 554, e-mail: m.boshnakova@uni-svishtov.bg

www.uni-svishtov.bg/kskb

