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    История
Висшето училище по сигурност и икономика е правоприемник на  
Колежа по икономика и администрация (КИА) в гр. Пловдив, а негови 
учредители са проф. д.и.н. Тончо Трендафилов и проф. д.п.н. Георги 
Манолов. КИА е създаден с Решение на 39-ото Народно събрание, 
обнародвано в брой 97 на „Държавен вестник“ (4.ХI.2003 г.). През 
2006 г. КИА получава и институционална акредитация от Национална-
та агенция по оценяване и акредитация (НАОА). През същата година 
Колежът става първото висше училище в Пловдив, на което е присъден 
Сертификат за качество EN ISO 9001:2000. На 1.VII.2010 г. Колежът по 
икономика и администрация – Пловдив, получава нова институцио-
нална акредитация от НАОА за максимален, 6-годишен, период от вре-
ме. През същата година Moody International присъжда нов Сертификат 
за качество – EN ISO 9001:2008. За периода 2003 – 2015 година в две-
те професионални направления – „Икономика“ и „Администрация и 
управление“, на КИА са завършили над 6000 студенти, с което Колежът 
успешно изпълнява мисията си за подготовка на висококачествени  
кадри за нуждите на държавните и частните организации.
Благодарение на високите резултати в учебния процес, постигнати в 
КИА, и положителната оценка на НАОА с Решение на 43-тото Народно 
събрание от 21.V.2015 г., обнародвано в бр. 38 на „Държавен вестник“ 
от 26.V.2015 г., Колежът се преобразува в специализирано четириго-
дишно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ), което има 
право да обучава студенти в образователно-квалификационните сте-
пени „бакалавър“, „магистър“ и „доктор“. 

Откриване на академичната 2019/20 година
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    Учебна дейност
Студентите на ВУСИ се обучават в три професионални направления – 
„Национална сигурност“, „Икономика“ и „Администрация и управле-
ние“, като учебните програми са актуализирани и изцяло съобразени 
с нормативите на Министерството на образованието и науката, както и 
с изискванията на работодателите. Всички специалности са изключи-
телно атрактивни и търсенето на дипломирани експерти от страна на 
частните фирми и държавните институции е много голямо. Знанията 
и уменията, които студентите придобиват във ВУСИ, са ключови за бъ-
дещата им кариера и гарантират безпроблемно намиране на работа и 
дори стартиране на собствен бизнес.

Практически занятия на студенти от „Национална сигурност”

Техники по самоотбрана
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    Научноизследователска дейност
Висшето училище по сигурност и икономика развива фундаментални 
научноприложни и практикоприложни изследвания съобразно акре-
дитираните направления. Проучванията са насочени към създаване 
на нови знания, развитие на обучението и надграждане на същест-
вуващите просветни продукти. Резултатът от тези целенасочени уси-
лия се изразява в публикации в световноизвестни специализирани 
издания в САЩ, Великобритания, Франция, Русия, Испания, Турция, 
Сърбия, Македония и др. Чрез тях стойностните теоретични проблеми, 
въпроси и дилеми в различни области на познанието, разработени от 
преподавателите на ВУСИ, достигат до десетки милиони потребители 
в целия свят. 

Представяне на научно изследване за най-добрите премиери на България след Освобождението

                 Международна дейност и партньорства

Висшето училище по сигурност и икономика е желан и предпочитан 
партньор и има договори с повече от 30 чуждестранни и български 
университета. ВУСИ сключи споразумения за сътрудничество с редица 
авторитетни международни и български организации, с държавни ин-
ституции и водещи частни компании, пълноправен член е на браншови 
структури и т.н. 

Връчване на почетен знак от науч-
на конференция в Скопие

Юбилейна международна научна конференция „Сигурност и икономика 
в несигурния свят – дилеми и предизвикателства” 
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    Материална база
Студентите на ВУСИ се обучават в нова и свръхмодерна учебна база, 
разположена на бул. „Кукленско шосе“ 13 в Пловдив. Сградата, чиято 
разгъната застроена площ надхвърля 8000 кв. м, разполага със съвре-
менни аудитории и семинарни зали, оборудвани с най-новите инфор-
мационни и иновационни технологии, компютърни и лингвистични 
кабинети. Базата се състои от 4 самостоятелни корпуса, които включ-
ват аула, 6 големи аудитории, супермодерна заседателна зала, 12 се-
минарни и 4 компютърни зали, 2 лингвистични кабинета, Библиотека, 
Кариерен център, конферентна зала, собствен издателски комплекс 
и др. Тук функционират и единствените по рода си в България спе-
циализирани зали по бойни изкуства, криминалистика, хотелиерство, 
ресторантьорство и др. В сградата едновременно могат да се обучават 
3000 студенти по всички специалности. За тази своя инвестиция ВУСИ 
получи приза „Инвеститор № 1“ в сферата на културата и образова-
нието на Десетия годишен конкурс „Бизнесмен на годината“, който 
отличи водещите мениджъри и фирми в Пловдив и региона.

                                                                    Докторски програми 
ВУСИ получи програмни акредитации на докторски програми за „На-
ционална сигурност“. НАОА акредитира с високи оценки „Противодей-
ствие на престъпността и опазване на обществения ред“ и „Антитеро-
ризъм (Организация и управление на антитерористичната дейност)“. 
Те са насочени към обучение на докторанти за изследване по пробле-
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ми, свързани с теоретичните основи на организацията, управлението 
и противодействието на престъпността и тероризма. Целите на обу-
чението по докторските програми са подготовка на висококвалифи-
цирани кадри за системата за сигурност, притежаващи способности 
за развитие и прилагане на научни знания в управленската и изпъл-
нителската дейност. С програмните акредитации на докторските про-
грами ВУСИ вече предлага и третата образователна и научна степен 
– „доктор“, в системата на висшето образование в България. Тя може 
да се защити след придобита степен „магистър“, като обучението се 
осъществява по научни специалности. 

    Рейтинг
Дипломите от ВУСИ за „Национална сигурност“, „Икономика“ и „Адми-
нистрация и управление“ носят най-висок облагаем доход в Пловдив, 
показват данните на Рейтинговата система за 2019 г. ВУСИ е № 1 в 
региона по този критерий, като дипломираните студенти от направ-
ление „Национална сигурност“ имат среден месечен облагаем доход 
1147 лв., а завършилите „Икономика“ – 1481 лв., който е с цели 318 лв. 
повече от класирания на второ място по този индикатор университет 
в Пловдив! За „Администрация и управление“ вузът отново е регио-
нален лидер, като завършилите имат среден месечен облагаем доход 
1161 лв., сочат данните на НОИ и АдминУни. В направление „Нацио-
нална сигурност“ ВУСИ е на престижното 6-о място в страната, подо-
брявайки с една позиция класирането си от предходната година. За 
„Икономика“ се изкачва с цели три места в подреждането и вече е на 
12-а позиция в стандартизираната класация на Рейтинговата система 
за 2019 г. от общо 26 вуза, предлагащи обучение в това професионал-
но направление. ВУСИ е на същата, 12-а, позиция за „Администрация 
и управление“ от общо 29 висши училища в България, обучаващи сту-
денти в професионалното направление.

                                        Европейска програма за образование
Европейската програма за образование, обучение, младеж и спорт 
„Еразъм+“  се базира на интегриран подход, който гарантира ефек-
тивно взаимодействие между всички сектори в областта на образова-
нието, обучението,  младежта и спорта.
Програма „Еразъм+“подкрепя дейности в сферата на: училищното об-
разование, висшето образование, професионалното образование и 
обучение, образованието за възрастни, младежкия сектор.
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Програмата има за цел да изгради стабилни партньорства между об-
разованието и бизнеса за насърчаване на иновациие и конкурентос-
пособността, като същевременно насърчава заетостта, със специален 
акцент върху борбата с младежката безработица.
ВУСИ притежава харта Еразъм до 2023 година, която предоставя въз-
можности за образование, обучение и практика в ЕС чрез мобилност 
на студенти, преподаватели и административен състав, посредством 
регламентирано сътрудничество между университети и други ключови 
партньори от публичния и частния сектор. По този начин се насърчава 
изграждането на единно европейско образователно пространство за 
съвместна изследователска работа, иновации, икономически растеж, 
пазар на труда и междукултурен диалог.
Студентската мобилност с цел обучение включва изпращането на ба-
калаври, магистри и докторанти от ВУСИ за обучение за период от 3 до 
12 мецеца в чуждестранни университети, с които ВУСИ има сключени 
Еразъм споразумения и приемане за обучение във ВУСИ на чуждес-
транни студенти и докторанти.
Судентската мобилност с цел практика предвижда участието на сту-
денти от ВУСИ в стажове за период от 2 до 12 месеца в европейски 
търговски предприятия.
Мобилността на служителите с цел преподаване и с цел обучение 
включва участието на преподавателите и административния състав на 
ВУСИ в учебния и работния процес на университети участници и парт-
ньори на ВУСИ по програмата „Еразъм+“.

                                                                        Социална програма 
ВУСИ прилага социална програма, която е без аналог в частното ви-
сше образование в България. Нейното призвание е да бъде активен 
партньор и да намери допирните точки между отговорните институции, 
които осъзнават, че включването в академична среда е гаранция за 
успешен старт в живота. Социалната програма има за цел подпомагане 
на образователния процес на младежи в неравностойно положение;  
на тези от семейства на полицейски служители, загинали при изпъл-
нение на служебния си дълг; на военноинвалиди. В нейния обхват 
попадат самотни и многодетни майки, предоставили изискваните до-
кументи; лица с намалена работоспособност в резултат на болест или 
нараняване; студенти с отличен успех. До момента по нея напълно без-
платно са обучени 18 деца в неравностойно положение и лишени от 
родителски грижи; безплатно са приети 7 деца на служители на МВР, 
загинали при изпълнение на служебния си дълг, от които 4 вече са за-
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вършили; раздадени са 78 стипендии за отличен успех; на 451 студенти 
с тежки заболявания са намалени таксите с от 20 до 50 на сто.

    Кариерен център
Във ВУСИ функционира Кариерен център, който подпомага професионал-
ното ориентиране и кариерното развитие на студентите, докторантите, спе-
циализантите и др. Чрез него се подпомагат и развиват връзките и сътруд-
ничеството между младите хора с бъдещите работодатели от съответните 
организации. Центърът поддържа близки отношения и с други подобни зве-
на за професионално ориентиране и кариерно развитие. Висшето училище 
по сигурност и икономика има сключени договори с над 100 български и 
чуждестранни фирми, в които по линия на Кариерния център студентите се 
насочват за работа, стажове, практики и т.н.

                                                                                      Акредитации 
ВУСИ получи само отлични акредитационни оценки от Националната агенция 
за оценяване и акредитация (НАОА) към Министерския съвет на Република 
България. НАОА даде обща оценка 9,01 по десетобалната система за инсти-
туционалната акредитация на ВУСИ. Вузът получи отлична оценка от 9,07 по 
десетобалната система за програмната акредитация на професионално на-
правление „Национална сигурност“ и срок на валидност на акредитацията 
шест години съгласно чл. 79, ал. 1 от Закона за висшето образование (ЗВО). 
Вузът получи отлична оценка от 9,17 по десетобалната система за направле-
ние „Икономика“. Отлична е и оценката за направление „Администрация и 
управление“, която е 9,02 по десетобалната система. По този начин Висшето 
училище по сигурност и икономика се сдоби с пълен комплект отлични оцен-
ки и продължава възходящата си тенденция на развитие, утвърждавайки се 
сред топуниверситетите в страната, предлагащи безкомпромисно качество 
на обучение. 

Националната агенция за оценяване и акредитация е пълноправен член 
на Европейската асоциация на агенциите за осигуряване на качество-
то във висшето образование (ENQA) и издадените от нея акредитации 
на ВУСИ се признават за валидни в целия Европейски съюз.
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ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 
„НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“ 

Висшето училище по сигурност и икономика е eдно от най-престижните висши 
училища в страната, което подготвя високоспециализирани експерти в сфера-
та на националната сигурност.
Вузът предлага изключително търсени и атрактивни бакалавърски и магистър-
ски програми в професионално направление „Национална сигурност“. Прие-
мът е по документи, а формите на обучение са редовна и задочна. 
Придобитите теоретични знания и практически умения на успешно дипломи-
раните студенти им гарантират бърза и безпроблемна реализация в структури-
те и звената както в системата за сигурност, така и в тези на държавната власт 
и местното самоуправление, ангажирани с опазването на обществения ред. 
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ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 
„ИКОНОМИКА“ 

Професионално направление „Икономика“ е едно от основните звена 
в структурата на ВУСИ, което предлага утвърдени и актуални специал-
ности в образователно-квалификационните степени „бакалавър“ и 
„магистър“. Обучението в тях се извършва от висококвалифициран пре-
подавателски състав, гъвкаво адаптирани актуални учебни планове и 
програми в нова и модерна материално-техническа база. 
Придобитите теоретични знания и практически умения на успешно ди-
пломираните студенти им гарантират бърза и безпроблемна реализация 
като приложни и аналитични специалисти, оперативни, функционални 
и линейни мениджъри в малки, средни и големи предприятия, мени-
джъри на търговски вериги, банки, инвестиционни дружества и фондо-
ве, консултантски фирми, бизнес мрежи, дилъри и брокери на стокови 
и фондови борси, търговски посредници и дистрибутори, частни пред-
приемачи и др.

БАКАЛАВЪРСКИ ПРОГРАМИ
	СЧЕТОВОДСТВО И КОНТРОЛ 
	ФИНАНСИ 
	ДИГИТАЛЕН МАРКЕТИНГ
	МЕЖДУНАРОДЕН БИЗНЕС
	МАРКЕТИНГ
	ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА

MАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ
	СЧЕТОВОДСТВО И КОНТРОЛ 
	ФИНАНСИ 
	ДИГИТАЛЕН МАРКЕТИНГ
	МЕЖДУНАРОДЕН БИЗНЕС
	МАРКЕТИНГ
	ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА
	ВАЛУТЕН, МИТНИЧЕСКИ И ДАНЪЧЕН КОНТРОЛ
	ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДЕН МЕНИДЖМЪНТ И ЗАСТРАХОВАНЕ
	КРЪГОВА ИКОНОМИКА



16



17

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 
„АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ“ 

Предлаганите специалности в професионално направление „Админи-
страция и управление“ осигуряват задълбочена теоретична подготовка 
и управленски компетентности на бъдещите мениджъри. Приемът е по 
документи, а формите на обучение са редовна и задочна.
Придобитите теоретични знания и практически умения гарантират бър-
за и безпроблемна реализация като:  ръководители на различни равни-
ща на управление на стопанските организации, функционални и линей-
ни специалисти в управленската йерархия на стопанските организации, 
специалисти по управление и администрация в местните и държавните 
управленски структури и др.

БАКАЛАВЪРСКИ ПРОГРАМИ
	СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ
	МЕНИДЖМЪНТ НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И СИГУРНОСТ
	УПРАВЛЕНИЕ НА БИЗНЕС ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ
	УПРАВЛЕНИЕ НА СОФТУЕРНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ
	МЕНИДЖМЪНТ НА СОЦИАЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ

MАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ
	СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ
	МЕНИДЖМЪНТ НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И СИГУРНОСТ
	УПРАВЛЕНИЕ НА БИЗНЕС ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ
	УПРАВЛЕНИЕ НА СОФТУЕРНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ
	МЕНИДЖМЪНТ НА СОЦИАЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ
	СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
	ЕВРОПЕЙСКА АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ
	МЕНИДЖМЪНТ НА ХОТЕЛИЕРСТВОТО И РЕСТОРАНТЬОРСТВОТО
	УПРАВЛЕНИЕ НА АЛТЕРНАТИВНИТЕ ВИДОВЕ ТУРИЗЪМ
	МЕНИДЖМЪНТ НА БАЛНЕО И СПА ТУРИЗМА
	УПРАВЛЕНИЕ, ПОЛИТИКА И БИЗНЕС
	ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ
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Висшето училище по сигурност и икономика обучава докторанти по две док-
торски програми от професионално направление 9.1 „Национална сигурност“. 
Постоянната комисия по социални и правни науки към НAОA даде програмна 
акредитация на докторските програми:

 

 ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ПРЕСТЪПНОСТТА И ОПАЗВАНЕ НА  ОБЩЕСТВЕ-  
 НИЯ РЕД  и 
	АНТИТЕРОРИЗЪМ (Организация и управление на антитерористич- 
  ната дейност). 

Докторските програми дават възможност за придобиване на научната сте-
пен „доктор” в три форми на обучение – редовна, задочна и самостоятелна.
Двете докторски програми на ВУСИ в професионално направление „Нацио-
нална сигурност“ са насочени към обучение на докторанти за изследване 
по проблеми, свързани с теоретичните основи на организацията, управле-
нието и противодействието на престъпността и тероризма. В тази връзка са 
формулирани няколко основни цели и задачи, свързани с обучението:
- Актуалност на програмите, заложени в основата на научното направление;
- Подготовка на кадри, които да бъдат конкурентоспособни при прилагане-
то на теоретични знания и практически умения в областта на сигурността;
- Систематизирана и задълбочена теоретична подготовка на докторантите 
за придобиване на знания и умения, необходими за извършване на ориги-
нални разработки по съответен научен проблем и тематика в областта на 
сигурността;
- Стимулиране на индивидуална и колективна научноизследователска работа;
- Високо качество на докторските програми, допълващи се с междудисци-
плинарни и интердисциплинарни програми;
- Конкурентност на докторската програма на национално и европейско 
ниво, чрез което се допринася за утвърждаването и повишаването на авто-
ритета на ВУСИ.
Дипломирането на докторантите се осъществява след полагане на изпити, 
включени в индивидуалния план на кандидата и защита на докторската ди-
сертация по регламентираните правила съгласно Закона за висшето образо-
вание и Закона за развитие на академичния състав в Република България.
Докторантите, които успешно завършат акредитираните докторски програ-
ми в направление „Национална сигурност” във ВУСИ, имат възможност да 
се реализират като висши експерти в държавната администрация, между-
народни организации и техните институции, както и като висококвалифи-
цирани анализатори в неправителствени организации, преподаватели и из-
следователи в университети и други научни институти в страната и чужбина.

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 
„НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“ 

ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ
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Центърът за професионално обучение към ВУСИ (ЦПО – ВУСИ) е лицензи-
ран от Националната агенция за професионално образование и обучение  
(НАПОО) към Министерството на образованието под Лицензия  
№ 2019121494. НАПОО е единствената институция в България, предоставя-
ща лицензия на организациите за професионално обучение. Обучението в 
Центъра за професионално обучение ЦПО – ВУСИ е насочено към всички, 
които желаят да придобият знания и умения за конкретна професия. А за 
тези, които вече практикуват дадена професия, ЦПО – ВУСИ предлага въз-
можност за усъвършенстване на уменията и разширяване на компетенции-
те в съответната област.
В ЦПО – ВУСИ може да изучавате следните специалности и професии:

2130501 – КОМПюТЪРНА АНИМАЦИЯ
2130601 – КОМПюТЪРНА ГРАФИКА
2130701 – ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН
3430102 – ЗАСТРАХОВАТЕЛНО И ОСИГУРИТЕЛНО ДЕЛО
3440201 – МИТНИЧЕСКА И ДАНЪЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ
3440202 – МИТНИЧЕСКО И ДАНЪЧНО ОБСЛУЖВАНЕ
3440301 – ОПЕРАТИВНО СЧЕТОВОДСТВО
4810101 – ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ
4810201 – СИСТЕМНО ПРОГРАМИРАНЕ
4810301 – ПРИЛОЖНО ПРОГРАМИРАНЕ
4820201 – ИКОНОМИЧЕСКО ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ
4820301 – ТЕКСТООБРАБОТВАНЕ
4820401 – ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ
5230102 – ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ СИСТЕМИ_ТКС
5230202 – ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ СИСТЕМИ_МКС
5230501 – КОМПюТЪРНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
5230502 – КОМПюТЪРНИ МРЕЖИ
8610101 – БАНКОВА ОХРАНА
8610102 – ЛИЧНА ОХРАНА
8610103 – ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА НА ОБЕКТИ

www.vusi.bg

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО  
ОБУЧЕНИЕ



Съгласно чл.43 от ЗВО сектор СДКПО е отговорен като специализирано 
звено във ВУСИ да организира и провежда квалификационни курсове за 
придобиване на професионална квалификация. Секторът обединява уси-
лията на академичния състав на ВУСИ, работещ в различни сфери, в про-
цеса на реализиране на ефективно продължаващо обучение и надграж-
дащо образование чрез обучение в различни области, свързани с тяхната 
квалификация.
Сектор СДКПО: организира разработването, обсъждането и утвърждава-
нето на вътрешните правила и необходимата документация; осъществява 
маркетингова и рекламна дейност; извършва координация на звената в 
Университета, ангажирани с тази дейност; провежда обучения за повиша-
ване на квалификация; провежда обучения за придобиване на допълни-
телна професионална подготовка; организира и администрира процеса на 
квалификация съгласно нормативните изисквания; издава на успешно за-
вършилите различните видове и форми СДК документи според държавни-
те стандарти; осъществява национално и международно сътрудничество.

СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ
И ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ (СДКПО)

КВАЛИФИКАЦИОННИ КУРСОВЕ

ОБУЧЕНИЕТО Е ДИСТАНЦИОННО, С ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ ЕДИН МЕСЕЦ

	ДАНЪЧНИ И МИТНИЧЕСКИ КОНТРОЛЬОРИ
	ЕКСПЕРТИ В ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗУЗНАВАНЕ
	ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
	ЗАЩИТА НА КЛАСИФИЦИРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ
	ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ
	КОНТРОЛЬОРИ ПО КАЧЕСТВОТО НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ НА  
 МИТНИЦИ, ТЪРЖИЩА И ПАЗАРИ
	ЕКСПЕРТ ПО МРЕЖОВ МАРКЕТИНГ
	ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
	СЪДЕБНИ ЕКСПЕРТИ (ВЕЩИ ЛИЦА, ОЦЕНИТЕЛИ) НА СТОПАНСКО  
 ИМУЩЕСТВО
	СЪДЕБНИ ЕКСПЕРТИЗИ
	УПРАВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
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www.vusi.bg

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ 
И ИКОНОМИКА – ПЛОВДИВ
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т  Висококачествено висше образование

 Иновативни бакалавърски и магистърски програми

 Уникална учебна база и преподавателски екип

 Отлична оценка и максимална институционална акредитация

 Стипендии за отличен успех и европейски стипендии

 Студентски практики и доходни стажове по специалността

 Социална програма без аналог в частното висше образование

 90% от студентите на ВУСИ се реализират по специалността 
       и са високо уважавани професионалисти

ЗАЩО ДА ИЗБЕРА ВУСИ?

Пловдив 
  4004 Пловдив, Кукленско шосе 13
 032/260 974; 032/345 615;  032/622 522
  priem@vusi.bg; info@ vusi.bg
  kursove@vusi.bg

Офис – София
  София ул. „Г. С. Раковски” 108,

 офис 105 на ВУСИ (сградата на НТС)
  02/42 38 320; 0885/147 422
  sofia@vusi.bg

Офис – Хасково
  Хасково, бул. „Ст. Стамболов“ 8
  038/500 440; 0886/096 704
  haskovo@vusi.bg

 @vusi.bg

Висше училище по сигурност и икономика


