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Makina Teknolojisi Fakültesi
Gemi İnşaat Fakültesi

Elektrik Fakültesi
Bilgisayar ve Otomasyon Fakültesi

•  Bilgisayar Sistemleri ve Teknolojileri 
•  Yazılım ve İnternet Teknolojileri
•  Telekomünisyon ve Mobil Teknolojileri
•  Elektronok 
•  Navigasyon
•  Gemi İnşaat ve Deniz Mühendisliği 
•  Gemi Makineleri Mühendisliği
•  Endüstriyel Yönetim 
•  Sosyal Yönetim

•  Makine İnşaat Tekniği ve Teknolojisi
•  Mekanik Bilgisayar Teknolojileri
•  Ulaştırma Tekniği ve Teknolojileri
•  Otomotiv Teknolojisi
•  Endüstriyel Tasarım
•  Deniz ve Liman İşletme
•  Isı Tekniği ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları
•  Çevre Mühendisliği
•  Nüfusun Afet ve Kazalardan Korunması
•  Agronomi
•  Elektrik Güçü ve Elektrik Döşemeciliği
•  Gemi Elektronik Ekipmanı
•  Elektrik Tekniği ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları
•  Elektrik Enerjisi
• Otomasyon, Bilgi ve Kontrol Bilgisayar Sistemleri

Yüksek lisans ve doktora programlarını web 
adresinden  veya Yabancı Öğrenciler Depart-
manından öğrenebilirsiniz

BULGARCA VE INGILIZCE  
SUNULAN LISANS BÖLÜMLERI

BULGARCA 
SUNULAN LISANS BÖLÜMLERI

Varna Teknik Üniversitesi’nde her yıl ortalama 5000 
öğrenci eğitim almakta ve bunların 300’e yakın Tür-
kiye’den olmak üzere  Rusya, Kazakistan, Azerbay-
can, Moldova, Ukrayna, Makedoniya, Arnavutluk, 
Yunanistan, Kıbrıs, Pakistan, Kongo ve diğerleri 
oluşmaktadır. 
Eğitimini başarıyla tamamlanması halinde lisans 
veya yüksek lisans diploması ve Avrupa Diploma 
Eki (European Diploma Supplement - EDS) verilir.

İLETİŞİM
Her türlü soru ve merak ettiklerinizi üniversitenin 
web adresinden  veya Yabancı Öğrenciler Depart-

manından öğrenebilirsiniz.

+359 52 383 333
+359 878 148 102
kadieva@tu-varna.bg

www.fs.tu-varna.bg

www.fs.tu-varna.bgforeignstudentsdpt

VARNA
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55 yılı aşkın köklü bir tarihe sahip olan, teknik eğitim-
de geleneği ve  inovasyonu  birleştiren Varna Teknik 
Üniversitesi Bulgaristan’ın en büyük ikinci devlet teknik 
üniversitesidir

ÜNİVERSİTENİN  SAĞLADIĞI  İMKANLAR:
• Erasmus+ gibi farklı uluslar arası programlarla öğren-
ciler öğretim stajlarını  ve diploma tezlerini çeşitli Avrupa 
ülkelerinde tamamlalayabılmektedir; 
• başarılı öğrencilere Avrupa bursu;
• geniş çapta yüksek lisans ve doktora programlar;
• anlaşmalı uluslar arası ve türk şirketlerde karier.

ÖĞRENCİ KABUL ŞARTLARI:
• Sahip olduğunuz lise diploması size kendi ülkenizde 
üniversite öğrencisi olma hakkı vermiş olması 
• Lise diplomasında, seçilen bölüm için önemli olan ders 
notlarının asgari ölçüsü, lise diplomasının kazanıldığı ülke 
eğitim sistemine göre yüzde 62’den düşük olmaması.

BAŞVURU İÇİN GEREKEN EVRAKLAR: 
1. Başvuru formu (Application Form) 
2. Lise diploması  ve transkript (noterden onaylanmış 
fotokopisi)
3. Öğrencinin mezun olduğu okuldan ‘’Üniversite oku-
masında sakınca yoktur ‘’ibaresi yazılı referans mektubu
4. Lisans diploması ve transkript (noterden onaylanmış 
fotokopisi) – sadece yüksek lisans eğitimi için 
5. Sağlık raporu (tam teşekülü ve son bir ay içinde alın-
mış) ve ’’Üniversiteye girmesinde sakınca yoktur” ibaresi 
yer almalıdır 
6. Taahhütname (Öğrenci adayı velisinin, öğrencinin 
eğitimi süresince masraflarını karşılanacağına dair - 
noterden düzenlenen) 
7. Pasaport (en az 2 yıl geçerli). Çifte vatandaşlığa sahip 
öğrenci adaylarının ise her iki pasaportları ile müracaat 
etmeleri gereklidir.
8. 6 adet vesikalık fotoğraf 
9. Çift vatandaşlığna sahip olan adayların iki pasaport-
larında isim farklılığı halinde -  İsim Denklik Belgesi

*Yukarıdaki bildirilen 2,3,4,5, 6  ve 9 maddedeleri valilikten 
apostil ile mühürlenmi ve Bulgarcaya tercüme edilmiş 
olması zorunludur

Yabanci Öğrenciler Bölümü tafarından her adayın belgeler-
inin incelenmesi ve onaylanmasından sonra belgeler Eğitim 
Bakanlığı’na sunulur. Adayların kabul edilmesi durumunda 
Eğitim Bakanlığı’ndan Onay belgesi (Udostovorenie) verilir.  
Bu belge VTÜ’nden adaylara şahsen, poslayla veya vekillerine 
teslim edilir. Onay belgesi (Udostovorenie) aldıktan sonra 
adaylar vize D için başvurması lazım.

Örgün eğitime başlamadan önce, kabul edilen yabancı 
öğrenciler Bulgarca / İngilizce Hazırlık kursu görmektediler. 
Eğer öğrenci Bulgarca / İngilizce B2 düzeyinde biliyor ise 
muhafiyet sınavını vererek tercih ettiklerli bölüme birinci 
sınıfa kaydolur.  Aşağıdaki uluslararası ingilizce sınavlarını 
başarıyla tamamlamış olan yabancı öğrenciler direk örgün 
eğitime başlama imkanı tanınır: 

1.CAMBRIDGE English: Advanced (CAE)
2.CAMBRIDGE English: Proficiency (CPE)
3.CAMBRIDGE FIRST CERTIFICATE (FCE) (min. 160 scores 
out of 190 total scores)
4.IELTS (min. 5.5 out of  9 Overall Band Scores)
5.TOEFL iBT (min. 72 out of  120 Total Scores)

Meslek yüksek okulu mezun olanlar bitirdikleri bölümün 
aynısını devam ettikleri taktirde hazırlık sınıfından hemen 
sonra derslerini tanıtarak 2. veya 3. sınıfa kayıt yaptırabilirler.

Öğrenciler dört yıllık  eğitimden sonra lisans derecesi alırlar. 
Lisan eğitimi alıdıktaldıktan sonra yüksek lisans için eğitim 
süresi bir buçuk yıldır. Yüksek lisans, öğrenlisans eğitimi 
aldığı bölümle sınırlı değildir 

SON  BAŞVURU TARİHİ:

1. Ağustos (ingilizce B2 düzeyinde bilenler için)
1. Ekim (ingilizce A2 düzeyinde bilenler için)

Başvuru ile ilişkin tüm tarihleri web sitemizden
öğrenebilirsiniz

Öğrenci yurtları üniversitenin yakınında olup herhangi 
bir ulaşım aracı kullanmaya  gerek yoktur. Odalar ikişer 
veya üçer kişilik olup tuvalet ve banyoları her oda için 
ayrıdır. Öğrenci yurtlarında aylık kira bedeli koşul-
lara gore değişmekte ve şu anda 65-70Euro’dur. Bir 
öğrencinin aylık yaşam giderleri  300 Euro civarındadır.

Varna Teknik Üniversitesi’nin büyük ve modern spor 
kompleksi öğrencilerin hizmetindedir. Spor ve eğlence 
için mükemmel koşullar sağlayan, açık ve kapalı spor 
tesislerinden oluşmaktadır - Ffutbol, Basketbol ve 
Voleybol oyun alanları, Tenis kortu, Fitness, Masa 
tenisi, Kick-box, Satranç oyunlar, Dans ve Aerobik 
salonları.

*Öğretim harçları her dönemin başında olmak üzere 
yılda 2 taksitte ödenmektedir.  
*Bulgar ve Türk vatandaşlığına sahip olan kişiler öğre-
tim harçlarının yarısını  öderler.

Varna Teknik  Üniversitesi’nin banka hesap nu-
marası:
INTERNATIONAL ASSET BANK – AD, branch Varna 
IBAN: BG02IABG74793100482100  
SWIFT/BIC code: IABGBGSF

ÖĞRETİM HARÇLARI:

Hazırlık  sınıfı

Hazırlık  sınıfı

2500 Euro 6-9  ay

Lisans 2900 - 3000 Euro/yıllık 4 yıl

Yüksek lisans 3000 - 3500 Euro/yıllık 1-2,5 yıl

Doktora 3500 - 4000 Euro 3 yıl

http://tu-varna.bg/tu-varnatr/images/stories/snimki/application-final_16.04.2009g.doc

