
Република

България



Антична България

Белоградчишките скали

Перперикон

Перперикон

Скалните гъби-
гр. Кърджали



Мозайка „Ганимед 

и сърната“

гр. Девня

Античен театър -
Пловдив

Античен 
кралски дворец 
„Царевец“,
гр. Велико 
Търново

Църквата „Христос 
Пантократор“– гр. Несебър



Антични съкровища

Варна, Некрополско съкровище

Тракийско съкровище

Сребърно съкровище - Рогозен

Тракийска златна маска



Етнографски комплекси и 

манастири
Дряновски манастир

Рилски манастир

Роженски манастир

Царевец

Архитектурно- етнографски 

комплекс „Етъра“



Природни изгледи от 

България



Още от природата на 

България



Българското черноморие



Природа и история 

древният град Несебър



Живот в българското село и 

стари занаяти



Български традиции…



...и обичаи



Български фолклор



Берое

Августа 

Траяна

Иринополис

Боруйград

Верея

Ески Зара

Железник

Стара Загора

Стара Загора- град на 8000 години и 

различните му имена през годините



Две разкопки от новокаменната епоха

(6-то хилядолетие пр. Хр.) се съхраняват в

Неолитни жилища. Това са най-добре

запазените жилища от тези времена в Европа,

които съдържат богата колекция от

инструменти и артефакти.

Антична Стара Загора



Нашият зелен град



Съвременна Стара Загора



ПЪТЯТ НА МЛАДИТЕ ХОРА КЪМ БЪДЕЩЕТО
http://www.uni-sz.bg







 Аграрен 

 Ветеринарномедицински 

 Медицински 

 Педагогически

 Стопански

 Техника и технологии

(гр. Ямбол)

 Медицински колеж

 Филиал в гр.Хасково

за повишаване 

квалификацията на 

учителите



 обучава над 8200 студенти от България и света

 от  близо 600 висококвалифицирани преподаватели, както 
и от гост лектори от други университети в страната и чужбина,

 в над 72 бакалавърски и магистърски специалности,

 повече от 78 докторски програми,

 и над 15000 издадени свидетелства за квалификации и 
следдипломни специализации 

съчетава младост и многогодишни традиции





Сключени са повече от 60 международни 
договори с чуждестранни университети или 

факултети:САЩ
Iowa State University
Германия
Justus-Liebig-University of Giessen
Hannover School of Veterinary Medicine 
Technical University- Minchin
Франция
Ecole Nationale Veterinaire d’Alfort

Русия
Moscow Agricultural Academy - Moscow
Moscow Academy of Veterinary Medicine 
and Biotechnology – Moscow
Индия

Чехия
Agricultural University 
Гърция
Aristotle University of Thessaloniki
Democritus University of Thrace –
Komotini
Agricultural University – Athens
Турция
Trakya University – Edirne
Uludag University – Bursa
Ankara University – Ankara
Китай

Тракийски университет-Стара 
Загора е член на: 

 Европейската асоциация на 
университетите (EUA) и

 Международната асоциация 
на университетите (IAU)



УНИВЕРСИТЕТСКА ХАРТА “ЕРАЗЪМ +“

за периода 2014 - 2021

позволява на Университета да кандидатства 
за финансиране по различни грантови схеми и да

сключва двустранни договори по програмата.

GERMANY, HANNOVER
TIERARZTLICHE HOCHSHULE HANNOVER

GERMAMY, DREZDEN
TECHNICAL UNIVERSITY

FRANCE, NANTES
ECOLE NATIONALE VETERINAIRE DE NANTES

ITALY, PISA
UNIVERSITA DEGLI STADI DI PISA

SLOVAK REPUBLIC, KOSICE
UNIVERSITY OF VETERINARY MEDICINE

CZECH REPUBLIC, BRNO
UNIVERSITY OF VETERINARY AND 
PHARMACEUTICAL SCIENCES

GERMANY, MUNCHEN
TECHNISCHE UNIVERSTAT MUENCHEN
FREISING/WEIHENSTEPHAN

CZECH REPUBLIC, PRAHA
CESKA ZEMEDELSKA UNIVERSITA PRAHA

GREECE, ATHENS
AGRICULTURAL UNIVERSITY  

TURKEY, ISPARTA 
SULEYMAN DEMIREL UNIVERSITY

TURKEY, ANKARA
ANKARA UNIVERSITY

TURKEY, TEKIRDAG
NAMIK KEMAL UNIVERSITY

TURKEY, ANTAKYA/HATAY
MUSTAFA KEMAL UNIVERSITY

TURKEY, BURSA
ULUDAG UNIVERSITY
FACULTY OF VETERINARY MEDICINE

BELGIQUE, NAMUR
HAUTE ECOLE NAMUROISE /
ECOLE DE SOINS INFIRMIERS/DEP.PARAMEDICA

CZECH REPUBLIK, LIBEREC
TECHNICAL UNIVERSITY



 В Тракийски университет студентите

имат възможност да се обучават и да

провеждат практическо обучение по

програма Еразъм на ЕС в Германия,

Чехия, Испания, Полша, Италия,

Турция и др. страни.

 Участват и в международни научни

проекти.

Еразъм студентите :)))



Усъвършенстването на преподаването 

и научната дейност е базирано на:

 Активно международно сътрудничество

 Интензивно въвеждане на 
информационни и комуникационни 
технологии

 Разпространение и приложимост на на 
резултатите от научната работа

 Модернизация на методите за научни 
изследвания 



Материална база
Обучението на студентите се провежда в учебни корпуси с 

модерно обзаведени лекционни и компютърни зали,  зали за 

семинарни и практически упражнения, езикови лаборатории. 

На университетско и факултетно ниво са създадени общо 20 

научноизследователски и диагностични лаборатории в съответните 

научни направления .



 Учебно-експерименталната база на 
университета

 Ветеринарномедицинските клиники

 Районните ветеринарномедицински и 
селекционни, центрове

 Университетската болница

 Частни фирми

 Базови училища и детски градини

 Институции за социално подпомагане 

 Финансови институции и др. 



Информационното обслужване на 
студентите и преподавателите се 

осигурява от:

 Библиотечно-информационен 
център и факултетни библиотеки, с 
над 300 000 тома специализирана 
литература, 

 Специализирани периодични 
списания на български, английски, 
френски, немски и руски език. 

Библиотеките имат добре 
организиран вътрешен и 
международен книгообмен

с 35 страни 

и 108 университета.





Има 91-годишна история, 

наследник на създадения през 1921 г., 

Агрономически факултет към 

Софийски университет "Св. Климент Охридски”

Академичният състав на факултета включва: 

-- над 80 преподаватели, от които почти 2/3 професори

-и доценти в 9 катедри. 

-- над 1500 студенти .



Подготвят се бакалаври по специалностите:

- ЗООИНЖЕНЕРСТВО
- АГРОНОМСТВО
- ЕКОЛОГИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
- АГРАРНО ИНЖЕНЕРСТВО 
- РИБОВЪДСТВО И АКВАКУЛТУРИ

В Аграрния факултет се извършва 
обучение по 22 магистърски 
програми.



Студентите от Аграрния факултет се обучават в:

 модерно обзаведени лаборатории, 
 учебно-експериментална база с поле, ферми 

за животни, конна база с хиподрум, 
 компютърни зали.

Осигурени са възможности за производствени 
практики в най-добрите бази в България, както и 
в чужбина



УЧЕБНО-ОПИТНО СТОПАНСТВО

Учебно-опитното стопанство 
разполага с кравеферма, 
овцеферма, свинеферма, 
конеферма и машинно-

тракторен парк. Стопанството 
арендува близо 10000 дка 

земя. Чрез своята материална 
база и дейността, която 

осъществява, то осигурява 
практическите занятия на 
студентите от Аграрен и 
Ветеринарномедицински

факултети.



 Създаден на 11 май 1923 

 Има 89 годишна история



 Подготвят се магистри -
ветеринарни лекари - в редовна 
форма на обучение, 
продължителност 5,5 години

 Разкрита е и една магистърска 
програма

 Академичният състав включва: 
- над 100 преподаватели, които 
работят в 11 катедри.  Половината 
от тях са професори и доценти
- почти1000 студенти, част от които 
са чужденци.



Студентите се обучават в:

Стационари 
Диагностични лаборатории



o теренни упражнения
o подвижни клиники
o стажове
o учебни ферми



Медицински факултет

Разкрит в Стара Загора  през 1982 година като 

самостоятелно висше учебно заведение а през 

1995г. влиза в структурата на Тракийски 

университет.



 Академичният състав включва над 200 преподаватели в 
19 катедри, като  1/3 от преподавателите 

са хабилитирани професори и доценти.

 Във факултета се обучават 

повече от  1200 студенти, от които 

над 140 

чуждестранни 

студентигарски студенти и

Медицински факултет



Подготвят се магистри по:

МЕДИЦИНА

и бакалаври по:

СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА 

АКУШЕРКА 

 МЕДИЦИНСКА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ЕРГОТЕРАПИЯ

 ЛЕКАРСКИ АСИСТЕНТ

Специалности:

Медицински факултет



В Медицински факултет студентите се обучават в
12 лаборатории, в които се прилагат нови методи за
диагностична и изследователска дейност

Практическите обучения на студентите от
медицинските специалности се провеждат в 16-те
клиники на Университетската болница, а студентите по
социални дейности провеждат практическата си
подготовка в службите по социално подпомагане, отдел
за закрила на детето,защитени жилища, хосписи и др.

Медицински факултет – материална база



Създаден е през 2002 г. и е наследник на педагогическите традиции още от 

Българското Възраждане



ПЕДАГОГИЧЕСКИ  ФАКУЛТЕТ
Подготвят се бакалаври по специалностите:

• Предучилищна и начална училищна педагогика
• Начална училищна педагогика с чужд език
• Специална педагогика
• Социална педагогика
• Педагогика на обучението по информационни 

технологии 
Подготовката на магистри се осъществява в 13 магистърски 

програми

Академичният състав включва над 40 преподаватели, от 
които повече от половината са хабилитирани професори и доценти, 
работещи в 4 катедри. 

Във Факултета се обучават повече от 1000 студенти в 
акредитирано професионално направление „Педагогика“.



Студентите провеждат 

практическо обучение:
• в базови училища, 

• в детски градини,  

• в социални домове,

• на асистентски стаж в 

чужбина.

ПЕДАГОГИЧЕСКИ  ФАКУЛТЕТ - Практика





:

 Аграрна икономика

 Регионална икономика

 Бизнесикономика

 Повече от 50 преподаватели,

работещи в 6 катедри, 

над 20 от преподавателите са 

професори и доценти

 Почти 1200 студенти, обучаващи 

се в професионалното направление



Образователен и консултантски център по бизнес-анализи и

предприемачество. 

Стопански факултет разполага с :

Център за електронно и дистанционно обучение

Компютърни кабинети, езикова лаборатория

Център по регионално развитие



ФАКУЛТЕТ 

“ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ” – ЯМБОЛ

ИНВЕСТИЦИЯ В БЪДЕЩЕТО

Приемник e на Технически колеж – Ямбол с 
почти половинвековни традиции в обучението на 

технически кадри и учители.



■ Автотранспортна и земеделска техника

 Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия

 Автоматика, информационна 

и управляваща техника

 Електротехника

 Топло- и газоснабдяване

 Технология на храните

Факултет ”Техника и технологии” - специалности

Факултетът подготвя бакалаври, в следните специалности:

Академичният състав включва над 

40 преподаватели, половината от които 

хабилитирани.

Във факултета се обучават повече от 

500 студенти в редовна и задочна форма на 

обучение.



По време на обучението си 

студентите могат да придобият 

допълнителна професионална 

квалификация:

o „Инструктор за обучение на 

водачи на МПС“, 

„Учител“, както и 

o Европейски сертификат за 

компютърни умения (ECDL) .

o Акредитиран и лицензиран е 

„ЦЕНТЪР ЗА 

ПРОФЕСИОНАЛНО 

ОБУЧЕНИЕ” 

за над 20 професии и специалности. 

Факултет ”Техника и технологии”



Практическото обучение  на студентите се 

провежда в:

 лаборатории,

 бази за учебна и производствена практика в 

страната.

Факултет ”Техника и технологии” – практика



ТРАКИЙСКИ  УНИВЕРСИТЕТ
Стара Загора

___________________________________________

МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ

Основан е през 1947 г. 
като Средно медицинско училище.

През 1997 г. се преобразува в 
Медицински колеж към Тракийски университет.



Подготвят се 
професионални 
бакалаври по 
специалностите:

 РЕХАБИЛИТАТОР

 МЕДИЦИНСКИ 
ЛАБОРАНТ

 ГЕРИАТРИЧНИ ГРИЖИ

МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ - специалности

Обучението на студентите 
се осъществява от 
висококвалифицирани 
преподаватели, половината от 
които са хабилитирани.

B колежа се обучават
около 90 студенти, от които
почти една трета са чужденци.



 Практическото обучение на студентите се 
провежда в специализирани кабинети и учебни 
лаборатории – клинична и микробиологична.

Учебната практика се провежда в клинични бази
- държавни и частни здравни структури, намиращи се
на територията на града и региона.

МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ – практика



МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

АКУШЕРКА

редовно 
обучение с 

продължителност 

4 години



Бъдещите МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ и АКУШЕРКИ провеждат

практическото си обучение в:

 Специализирани кабинети с инструментално и лабораторно

оборудване, мулажи, фантоми, табла, макети и инструментариум;

 Клиниките на Университетска болница;

 Учебно-практически бази на територията на община Стара Загора

и Хасково;

 Домове за медикосоциални грижи, хосписи и др.



Непрекъснато нарастват потребностите от медицински 

специалисти в национален и световен мащаб, 

а това създава условия за тяхната успешната реализация.





ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ПОВИШАВАНЕ 
КВАЛИФИКАЦИЯТА НА УЧИТЕЛИТЕ (ДИПКУ)

ДИПКУ е основно звено в 
структурата на Тракийския

университет – Стара Загора от
1996 г. 

Академичният състав включва
над 15 преподаватели.
ДИПКУ квалифицира

педагогически кадри по всички
учебни предмети и степени на
средните общообразователни

училища. 





ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:
Квалификация на педагогически кадри:
Професионално-педагогически специализации;
Специализации за професионална квалификация;
Квалификационни курсове с обща педагогическа 
насоченост;
Специализирани квалификационни курсове;
Практикуми и тренинги;
Езиково обучение.

Процедури за придобиване на професионално-
квалификационни степени на педагогически кадри.

Към ДИПКУ съществува Регионален център за 
мобилност на учените (РЦМУ), част от национална 
мрежа от центрове за мобилност, създадена от 
Европейската комисия.  Дейността му е насочена към 
интегриране на общоевропейското изследователско 
пространство и мобилност на учените.

ДИПКУ



Университетът предлага студентски 

общежития, библиотеки, спортен 

комплекс, книжарници, столова за 

хранене на всички студенти, кафе-

клубове



Спорт

Спортната база разполага със 

зали за силова подготовка, 

аеробика, колоездене, тенис на 

маса, волейбол, баскетбол, 

футбол, лека атлетика, конен 

спорт, бойни изкуства и др.



Студентска художествена самодейност 

Латино танци
Хип-хоп танци

Вокално-
инструментален състав

Ансамбъл  по 
Фолклорни танци



КОНКУРС „МИС И 
МИСТЪР ТРАКИЙСКИ 

УНИВЕРСИТЕТ“

СТУДЕНТИТЕ И ДЕЦАТА -

ЗАЕДНО ЗА ЕДИН ПО-ДОБЪР 
СВЯТ!

АКЦИИ ПО ЗАЛЕСЯВАНЕ

ПРАЗНИЦИ И БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ

Акции и забавления







Обучението
в Тракийски университет, 

осигурява на младите хора бъдеще 
и конкурентни предимства 

в страната и света!


