
Уважаеми г-н/г-жо Директор, 

В отговор на съществуващия сериозен недостиг на педагогически кадри в Република 

България, имаме удоволствието да Ви съобщим, че Русенският университет „Ангел Кънчев” 

възобнови обучението на студенти в специалността Педагогика на обучението по 

математика и информатика (ПОМИ). 

Същевременно с това, Правителството на Република България превръща в свой приоритет 

обучението и реализацията на бъдещи педагози, предприемайки следните действия: 

 Съгласно Постановление № 137 на Министерския съвет на Република България от 

25 юни 2020 г., всички новоприети студенти за учебната 2020/2021 година в 

Русенския университет в специалностите: „Педагогика на обучението по математика 

и информатика", „ Български език и история", „Педагогика на обучението по физика 

и информатика", „Педагогика на обучението по български език и чужд език", 

”Финансова математика", „Материалознание и технологии", „Химични технологии"  

се освобождават от семестриални такси за целия курс на обучението си; 

 1085 лв. стартова заплата на дипломиран учител, с тенденция за повишаване в 

близките години; 

 осигурена работа в дългосрочен план със социални придобивки и голям размер на 

платения годишен отпуск. 

Русенският университет „Ангел Кънчев” е институция, която разполага с: 

 модерна база за провеждане на съвременно обучение; 

 изградени и доказани контакти с базови училища за провеждане на  педагогическа и 

преддипломна практика; 

 квалифицирани и опитни преподаватели в подготовката на педагогически кадри; 

 възможност за обучение до една година в университети в Австрия, Германия, 

Италия, Испания, Белгия, Унгария, Румъния, Полша, Турция, както и в други страни 

от Европа по програми ERASMUS + и CEEPUS; 

 социално-битов комплекс за настаняване на студенти, състоящ се от Студенски 

общежития, Студентски стол и Спортна база, намиращи се на територията на 

Университетския кампус. 

Моля за съдействието Ви за разпространяването на тази информация чрез публикуване на 

интернет страницата на Вашето училище. 

Лице за контакт: доц. д-р Юрий Кандиларов, 082 888 634; 0889518824 

 

 С уважение: доц. д-р Юрий Кандиларов 

Ръководител катедра Математика 

Факултет Природни науки и образование 

Русенски университет „Ангел Кънчев” 


