
 

КАКВО ВИ ПРЕДЛОЖИХМЕ:  

- Възможностите за допълнителна квалификация на 

преподавателския колектив!  

- Сертификационни програми - отлична възможност за 

реализация на учениците!   

 

 

Зaщо и този e-mail е важен за Вас ... 

 

1. Искаме да Ви представим допълнителни възможности за съвместна работа и партньорство между 

Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" и училищата в България.   

2. Искаме да бъдем максимално полезни на мотивираните и образовани ученици, като им посочим 

възможности за получаване на качествено образование в България и диплома с ECTS Label  

 

 

Нови възможности за партньорство с нас ....  

 

 

Можете да се обърнете към екипа на катедра "Информатика и икономика" @Варненски свободен 

университет и относно:   

   

- Съдействие, консултации и представяне на новия учебник C++ програмиране; 

- Ако преподаватели от екипа Ви, желаят да се включат като ментори относно подготовката на отбори от 

момичета за Technovation 2017 и др.; 

- Обучение на учители по визуално програмиране със Scratch, във връзка с промените в учебния план за 

3-4 клас по "Компютърно моделиране"; 

- Включване на ученици в ежегодното състезание за извличане на данни "QUERYADA". 

 

Можете да следите всички активности на катедрата, чрез FB страницата ни!  

 

Стипендии покриващи 100% от таксата ...  

 

 

         За стипендията може да кандидатства всеки, който завършва средното си образование в България 

през учебната 2016/2017 година с отличен успех. 

        Стипендиантската програма дава шанс на 20 бъдещи студенти да започнат обучението си в 
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избрана от тях специалност и покрива 100 % от годишната такса за обучение в първи курс.    

 

 

ДИМИТЪР ГРОЗЕВ / стипендиант на ВСУ "Черноризец Храбър" / 

Специалност "Информатика и компютърни науки"  

 

КАНДИДАТИТЕ ПОДАВАТ:  

- Електронно заявление за кандидатстване. 

- Есе на тема "Аз ще уча и ще успея в България". 

- Препоръка от директора на завършеното средно училище. 

- Документ, удостоверяващ средния успех от курса на обучение, включително първия срок на 12. клас. 

 

Вашите ученици могат да научат подробности за стипендиантската програма от ТУК 
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