
Varna Teknik Üniversitesi’nde her yıl ortala-
ma 5000 öğrenci eğitim almakta ve bunların 
300’e yakın Türkiye’den olmak üzere  Rusya, Ka-
zakistan, Azerbaycan, Moldova, Ukrayna, Make-
doniya, Arnavutluk, Yunanistan, Kıbrıs, Pakistan, 
Kongo ve diğerleri oluşmaktadır. 
Eğitimini başarıyla tamamlanması halinde di-
ploma yanı sıra Avrupa Diploma Eki (European 
Diploma Supplement - EDS) verilir.
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55 yılı aşkın köklü bir tarihe sahip 
olan, teknik eğitimde geleneği ve  in-
ovasyonu  birleştiren Varna Teknik 
Üniversitesi Bulgaristan’ın en büyük 
ikinci devlet teknik üniversitesidir

- 27 Avrupa ülkesindeki 120 an-
laşmalı üniversiteden birinde te-
zlerini tamamlalayabılmektedir; 
- üniversitenin yurtlarında konak-
lama; 
- geniş çapta mesleki yeterlilik ser-
tifikaları

ÜNİVERSİTENİN  SAĞLADIĞI  
İMKANLAR:



3.4 Sosyal faaliyetler

- Sosyal hizmet, psikolojik araştırma ve so-
syal politika

5.1 Makine Mühendisliği

- Makine yapı malzemeleri teknolojisi
- Makine Mühendisliği ve Makine Elemanları
- Mühendislik Teknolojisi
- İçten yanmalı motorlar
- Uygulamalı mekanik

5.2 Elektrik mühendisliği, elektron-
ik ve otomasyon

- Üretim otomasyonu
- Elektrikli makine ve cihazlar
- Güç kaynağı ve elektrikli ekipman
- Elektronikleşme
- Otomatik kontrol teorisi
- Teorik elektrik mühendisliği
- Elektrik ölçülm mühendisliği

5.3 İletişim ve bilgisayar teknolojisi

- Sistem programlama
- Bilgisayar sistemleri, kompleksleri ve ağları
- Elektrik Mühendisliğinde Elektroteknoloji  
   ve Nanoteknoloji
- Otomatik bilgi işleme ve kontrol sistemleri
- İletişim teknolojisinin kuramsal temelleri
- İletişim ağları ve sistemleri

5.4 Enerji

- Isı Mühendisliği
- Elektrik sistemleri

5.5 Nakliye, nakliye ve havacılık

- Gemi güç sistemleri, makineleri ve me-
kanizmaları
- Endüstriyel taşımacılık yönetimi ve organ-
izasyonu (su taşımacılığı)
- Gemi yönetimi ve navigasyon
- Çevre koruma sistemleri ve cihazları
- Gemi yapımı ve gemi onarımı
- Geminin elektrik donanımı

5.13 Genel Mühendislik

- Ergonomi ve endüstriyel tasarım
- Üretim organizasyonu ve yönetimi 
(endüstri)
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BAŞVURU BELGELERİ:

1. Başvuru formu; 

2. Yüksek Lisans Diploması ve 
Diploma Eki - noter onaylı kopya; 
* Diploma’nın Yabancı Yüksek Öğre-
tim Kurumundan verilmiş olması 
durumunda, TU-Varna’dan Yüksek 
Öğrenim Derecesini tanıma sertifikası 
vermeleri gerekir - 150 leva. 

3. Bilimsel yayınların listesi - 
bulgarcaya çevrilmiş (eğer varsa)

4. Kısa özgeçmiş - bulgarcaya 
çevrilmiş

5. Sağlık raporu - son bir ay içinde 
alınmış 

6. Pasaport/kimlik kopyası; 

7. vesikalık fotoğraf – 6 adet (4.5 
/ 3.5).

* Madde 2 ve 5’te belirtilen belgeler 
uluslararası gerekliliklere uygun olarak 
onaylanmalı ve Bulgaristan’da yasal-
laştırılmış tercümeyle Bulgarcaya çevril-
melidir. Tercüme imzasının onaylan-
ması için tercüme edilmiş belgelerin 
Bulgar Dışişleri Bakanlığı’na gönderil-
mesi gerekmektedir.


