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Кандидатстудентска борса 2020 отваря врати на 23 и 24 март в
Бургас
четвъртък, 05 март 2020
Публикувано от: Мариета Ханджиева

Градът ни отново е домакин на двудневното издание на Кандидат-студентската борса, която ще се
проведе на 23 и 24 март (понеделник и вторник) в изложбена зала и фоайе на Младежки културен
център. В тази инициатива, организирана за 26-ти пореден път от сдружение "Кандидатстудентска
борса", със любезното съдействието на Община Бургас и Младежки културен център, ще вземат
участие 18 български висши учебни заведения от цялата страна. Целта е да се представи българското
висше образование, да среща представители на висшите училища с ученици, като ги насърчава да
продължават образованието си, както и да привлича и задържа младите хора в България.
По време на изложението, на щандовете разположени във фоайето и изложбена зала на Младежки
културен център, кандидат-студентите и всички интересуващи се ще получават актуална информация,
консултации или съвет от специалисти от висшите училища за условията, реда и сроковете за
кандидатстване, класиране и записване, за програмите за подготовка на приемните конкурсни изпити,
за предварителните и редовните изпити, за признаването на зрелостните изпити, битовото устройване
на студентите и социалните придобивки и друга актуална информация.
Освен това младежите имат възможност да се снабдят с кандидатстудентски справочници, учебнопомощни и информационни материали. Часовете, в които кандидатстудентската борса ще бъде
отворена и ще приема посетители са на 23 март от 11:00 до 17:00 часа и на 24 март от 09:00 до 13:00
часа.
След провеждането на "Кандидатстудентска борса" 2020 в Бургас до края на м. март тя ще бъде
представена и в градовете Хасково (25 и 26 март в Читалище "Заря") и Стара Загора (27 и 28 март в
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хотел "Верея").

БЪЛГАРСКИ ВИСШИ УЧИЛИЩА УЧАСТНИЦИ В КСБ'20 - БУРГАС
23.03.2020 - 11.00 - 17.00 ч./ 24.03.2020 - 9.00 - 13.00 ч.

1.

Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"- Варна

2.

Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий"

3.

Висше военноморско училище "Н.Й.Вапцаров"- Варна

4.

Висше училище по мениджмънт - Варна

5.

Висше училище по сигурност и икономока

6.

Военна академия "Георги Стойков Раковски"

7.

Нов български университет

8.

Русенски университет "Ангел Кънчев"

9.

Софийски университет "Св. Климент Охридски" - София

10. Стопанска академия"Д.А. Ценов" - Свищов
11. Технически университет - Варна
12. Технически университет - София
13. Университет "Асен Златаров" - Бургас
14. Университет по хранителни технологии - Пловдив
15. Химикотехнологичен и металургичен университет - София
16. Национален център за кандидатстудентска подготовка и информация ЕООД
17. Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"- Шумен
18. Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград
За допълнителна информация:
Кандидатстудентска борса
www.kandidatstudent.net
e-mail: kstm@abv.bg
*Бюрото за Кандидатстудентска подготовка и информация в Бургас се помещава в сградата на МКЦ,
етаж 1 и работи със следното работно време за месец март 2020:
02.03.2020 - понеделник - 13.00 - 15.00 ч.
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03.03.2020 - вторник - 13.00 - 15.00 ч.
05.03.2020 - четвъртък - 17.00 - 19.00 ч.
07.03.2020 - събота - 12.00 - 14.00 ч.
09.03.2020 - понеделник - 17.00 - 19.00 ч.
10.03.2020 - вторник - 11.00 - 13.00 ч.
12.03.2020 - четвъртък - 14.00 - 16.00 ч.
14.03.2020 - събота - 11.00 - 13.00 ч.
16.03.2020 - понеделник - 17.00 - 19.00 ч.
18.03.2020 - сряда - 14.00 - 16.00 ч.
19.03.2020 - четвъртък - 17.00 - 19.00 ч.
21.03.2020 - събота - 12.00 - 14.00 ч.
23.03.2020 - понеделник - 11.00 - 13.00 ч.
25.03.2020 - сряда - 17.00 - 19.00 ч.
27.03.2020 - петък - 12.00 - 14.00 ч.
28.03.2020 - събота - 11.00 - 13.00 ч.
31.03.2020 - вторник - 17.00 - 19.00 ч.
Телефони за връзка: 0888 759 750; 0888 305 539
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