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Минно-геоложкият университет „Св. Иван Рил-
ски“ – гр. София съществува като самостоятел-
но висше училище повече от  60 години. За тези 
шест десетилетия той се утвърждава като учебен и 
научен център, където се подготвят инженери по 

минни, геоложки и електромеханични специалности, провеждат се фун-
даментални и приложни научни изследвания и се осъществяват всички 
форми за следдипломна квалификация. Доброто съчетание на една обща 
инженерна подготовка с по-тясно профилирани знания и умения дава 
широки възможности за реализация на завършилите университета в 
страната и в чужбина. От създаването на университета досега са подгот-
вени над 22 000 инженери, реализиращи се в областта на минното дело, 
геологията, в енергийно-суровинния отрасъл, гражданското и промиш-
лено строителство, опазването на околната среда и др., сред които граж-
дани на близо 40 държави от Европа, Азия, Африка и Южна Америка.

С решение на Акредитационния съвет на Националната аген-
ция за оценяване и акредитация от 10. 01. 2013 година на МГУ „Св. 
Иван Рилски“ се дава редовна институционална акредитация с пра-
во да обучава в образователно-квалификационните степени „бака-
лавър“ и „магистър“ и образователната и научна степен „доктор“ за 
срок от пет години.

Международните контакти на МГУ са много активни в областта на 
висшето образование и научните изследвания с университети и научни 
институции от общо 70 държави, между които Германия, Австрия, Ру-
сия, Испания, Полша, Румъния, Словакия, Унгария, Сърбия, Македо-
ния, Англия, САЩ, Франция, Турция, Гърция и др.

МГУ „Св. Иван Рилски“ поддържа контакти с европейски науч-
ни и образователни институции чрез програмите European Scientific 
Foundation и ERASMUS +, които дават възможност на студентите от 
различни специалности да проведат обучение в рамките на един семес-
тър или година в партньорски на университета организации от Европей-
ския съюз. 

Минно-геоложкият университет се намира на територията на Сту-
дентския град, разположен в подножието на Витоша. На площ 100 дка 
са изградени корпусите на Ректората, Факултетите, Лабораторен блок, 
спортен комплекс, Издателска къща „Св. Иван Рилски“, музеи, научни и 
учебни лаборатории. На територията на МГУ и в непосредствена бли-
зост с него са разположени спортни и фитнес зали, игрища, басейн, сту-
дентските общежития и стола на университета, кафе-клубове.
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Основни звена:
 ♦ Миннотехнологичен факултет
 ♦ Геологопроучвателен факултет
 ♦ Минноелектромеханичен факултет
 ♦ Хуманитарен департамент
 ♦ Филиал – Кърджали

Обслужващи звена:
 ♦ Учебно-информационен отдел
 ♦ Център за продължаващо обучение 
 ♦ Университетска библиотека „Св. Иван Рилски“
 ♦ Музеи
 ♦ Издателска къща „Св. Иван Рилски“
 ♦ Информационно-технически отдел
 ♦ Студентски общежития и стол

ОбразОвателни степени 
и диплОми стрУКтУра на Университета

Минно-геоложкият университет „Св. Иван Рил-
ски“ е защитил правото си да обучава по всички обра-
зователни степени. По продължителност и обхват те 
съответстват на степените, давани в университетите 
на Европейския съюз и САЩ.

Бакалавър е първата образователно-квалифика-
ционна степен и се получава след 4 годишен курс на 
обучение. Тази образователна степен се дава по ба-
зовите специалности на университета. Обучението 
за придобиване на тази степен завършва с държавен 
изпит или дипломна работа. Студентите, изпълнили 
задълженията си по учебния план, получават диплома 
за завършено висше образование на образователно-
квалификационна степен „бакалавър“ по съответната 
специалност.

Магистър е втората образователно-квалифика-
ционна степен. Обучението е с продължителност от 
1,5 до 2,5 години след степен „бакалавър“ и завърш-
ва с държавен изпит или защита на дипломна работа. 
Студентите, изпълнили задълженията си по учебния 
план, получават диплома за завършено висше обра-
зование на образователно-квалификационна степен 
„магистър“.

Доктор е образователна и научна степен, включ-
ваща обучение на докторанти. Обучението е по ин-
дивидуален план, като на завършилите се присъжда 
образователна и научна степен доктор, съответства-
ща на PhD от Европейския съюз и САЩ.

Във Филиал – Кърджали от 2009 г. се обучават сту-
денти по образователно-квалификационната степен 
бакалавър. Продължителността на обучението е 4 
години.
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миннОтеХнОлОГиЧен фаКУлтет

Ако изберете специалност
РАзРАбОтвАНе НА 
пОлезНИ ИзкОпАеМИ
вие ще можете:
Да проектирате, организирате и изграждате мин-

ни обекти, да управлявате минни обекти, да управля-
вате и контролирате процеса на добив и първоначал-
ната обработка във всички рудници и кариери; да 
проектирате и управлявате взривни работи в мините, 
пътното и водното строителство, енергетиката; да 
проектирате и изграждате вентилационни и клима-
тични системи за мини, промишленост, подземни 
складове и заслони; да оценявате, препоръчвате и 
осигурявате условия за ефективен, безопасен и еко-
логичен добив на полезни изкопаеми и съхранение на 
индустриални и битови отпадъци.

Ако изберете специалност
ОбОГАтявАНе И РецИклИРАНе НА 
СУРОвИНИ
вие ще можете:
Да управлявате преработвателни предприятия, да 

ръководите технологичния процес в предприятия за 
преработка на руди, на неметални полезни изкопае-
ми, въглища и техногенни отпадъци, да извършвате 
изследвания и да осъществявате проекти за опазване 
на околната среда, да пречиствате замърсени и индус-
триални води, да рециклирате суровини.

Ако изберете специалност
МАРкшАйдеРСтвО И ГеОдезИя
вие ще можете:
Да извършвате и ръководите геодезични и марк-

шайдерски измервания, изчисления и графични ди-
зайни в проучването и разработването на подземни 
находища, гео- математическо моделиране, запазва-
не на сгради и съоръжения в райони, където се из-
вършват минни работи, регулаторни и кадастрални 
дейности в населени и ненаселени места.

Ако изберете специалност
пОдзеМНО СтРОИтелСтвО
вие ще можете:
Да проектирате и ръководите изграждането и 

поддръжката на подземни рудници, тунели, хидро 
и енерго съоръжения, да проектирате и строите ме-
трополитени, депа за индустриални и битови отпадъ-
ци и др.

Ако изберете специалност
УпРАвлеНИе НА РеСУРСИ И 
пРОИзвОдСтвеНИ СИСтеМИ
вие ще можете:
Да работите в областта на управление на минно-

добивни и преработвателни предприятия, както и в 
други индустриални компании. 
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ГеОлОГОпрОУЧвателен фаКУлтет

Ако изберете специалност
ГеОлОГИя И пРОУчвАНе НА 
МИНеРАлНИ И еНеРГИйНИ РеСУРСИ
вие ще можете:
Да разработвате и ръководите проекти за тър-

сене и проучване на различни полезни изкопаеми, 
като използвате съвременни полеви и лабораторни 
изследователски методи за изучаване и експлоатация 
на находища на черни, цветни и благородни метали, 
строителни и декоративни скали, скъпоценни и по-
лускъпоценни камъни, въглища, нефт, газ и нетради-
ционни енергийни източници в страната и чужбина.

Ако изберете специалност
СОНдИРАНе, дОбИв И тРАНСпОРт НА 
Нефт И ГАз
вие ще можете:
Да осъществявате, проектирате и ръководите ши-

рок спектър от дейности в страната и чужбина свър-
зани с: всички сфери на сондирането- проучване и 
добив на минерални, водни и енергийни ресурси, из-
пълнение на технически сондажи за нуждите на мин-
ната промишленост, строителството и енергетиката; 
разработката и експлоатацията на нефтени и газови 
находища и на такива от шистов газ; транспорта и 
съхраняването на нефт, природен и шистов газ; газо-
снабдяването на промишлени и битови обекти.

Ако изберете специалност
екОлОГИя И ОпАзвАНе НА 
ОкОлНАтА СРедА
вие ще можете:
Да заемате длъжности в геологопроучателния, 

минния и енергийния отрасли, химическата промиш-
леност и селското стопанство, преработването на 
минерални суровини, както и да се реализирате като 
еколози в областни управи и общини, РИОСВ и като 
държавни служители в институции с ресор екология.

Ако изберете специалност
бИОтехНОлОГИя
вие ще можете:
Да намерите реализация като инженер-биотехно-

лози в минния и енергийния отрасъл, химичната и 
фармацевтичната промишленост, екологичната био-
технология, селското стопанство и при опазване на 
околната среда.
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Ако изберете специалност
ГеОлОГИя И ГеОИНфОРМАтИкА
вие ще можете:
Да придобиете професионални умения в проекти-

рането и изпълнението на всички видове дейности в 
областта на геологопроучвателното дело, опазването 
на околната среда, регионалното развитие и инфра-
структурата чрез използване на съвременни геоин-
формационни технологии и дистанционни методи за 
събиране, обработка, интерпретация, съхранение и 
популяризиране на геопространствена информация.

Ако изберете специалност
хИдРОГеОлОГИя И ИНжеНеРНА 
ГеОлОГИя
вие ще можете:
Да изпълнявате и ръководите проекти за инже-

нерногеоложки и хидрогеоложки проучвания за 
промишлено, транспортно, гражданско, енергийно и 
хидротехническо строителство, укрепване на свлачи-
ща, срутища, откоси на изкопи, рудници и кариери, 
брегозащита;. проучване, управление и опазване на 
подземните води, екологични оценки за замърсяване 
на водоносните хоризонти.

Ако изберете специалност
пРИлОжНА ГеОфИзИкА
вие ще можете:
Да извършвате и ръководите проучвания на неф-

тени и газови находища, метални и неметални по-
лезни изкопаеми, питейни и минерални води. Да из-
вършвате и ръководите геофизични изследвания за 
целите на инженерната геология, хидрогеологията, 
строителството, екологията, археологията и др.

ГеОлОГОпрОУЧвателен фаКУлтет
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миннОелеКтрОмеХаниЧен 
фаКУлтет

Ако изберете специалност
МехАНИзАцИя НА МИННОтО 
пРОИзвОдСтвО
вие ще можете:
Да проектирате механизация за технологични про-

цеси, да извършвате и ръководите ремонтни или инста-
лационни дейности, да конструирате машини и съоръ-
жения, използвайки съвременни компютърни методи 
(CAD CAM) за моделиране и контролиране на цифрови 
машини, да знаете и прилагате компютърни методи за 
проучване и анализиране на механични системи (FEA).Ако изберете специалност

електРОеНеРГетИкА И 
електРООбзАвеждАНе
вие ще можете:
Да извършвате проектиране на системи за елек-

троснабдяване и електрообзавеждане на промиш-
лени и инфраструктурни обекти, рискови обекти в 
минната, нефтената и газовата промишленост; из-
следване енергийната ефективност на промишлени 
обекти, на отделни технологични процеси, машини 
и агрегати; проектиране на електрически централи 
с възобновяеми източници на енергия; изследване 
качеството на електрическата енергия и електромаг-
нитна съвместимост.

Ако изберете специалност
АвтОМАтИкА, ИНфОРМАцИОННА И 
УпРАвлявАщА техНИкА
вие ще можете:
Да получите широкопрофилно обучение на базата на 

съвременни технологии в областта на автоматичното регу-
лиране, компютърните системи за управление, съвремен-
ните средства за измерване и контрол, автоматизираното 
управление на електрозадвижванията и др. Придобитите 
по времето на следването знания, умения и опит позволя-
ват широкоспектърна професионална реализация. 

Ако изберете специалност
ГАзОвА, ГОРИвНА И пРечИСтвАтелНА 
техНИкА И техНОлОГИИ
вие ще можете:
Да проектирате, използвате и поддържате газова, 

горивна и пречиствателна техника, както и газови и 
отоплителни съоръжения; да ръководите и контроли-
рате дейности, свързани с топло и газоснабдяването и 
опазването на околната среда; да проектирате, разра-
ботвате и извършвате мониторинг и контрол на еколо-
гичните инсталации за използване на промишлени и 
битови отпадъци; да бъдете търговец или консултант 
при доставката на газова, горивна и пречиствателна 
техника и технологии.

Ако изберете специалност
кОМпютъРНИ техНОлОГИИ в 
ИНжеНеРНАтА дейНОСт
вие ще можете:
Да проектирате, разработвате и администрирате 

компютърни мрежи, общо приложим и специализи-
ран софтуер, големи бази от данни, Internet базирани 
информационни системи. Ще имате възможност да 
специализирате в областта на програмируемите ус-
тройства и контролери, Web дизайна, CAD и ГИС сис-
темите, сигурността и защитата на информацията.
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Календар на Кандидат-стУдента

филиал – КЪрдЖали

Филиалът на МГУ в гр. Кърджали е акредитиран да 
подготвя студенти по образователно-квалификацион-
ната степен „бакалавър“.

„Автоматика, информационна и управляваща тех-
ника“ (АИУТ), „Обогатяване и рециклиране на су-
ровини“ (ОРС), „Управление на ресурси и производ-
ствени системи“ (УРПС) и „Компютърни технологии 
в инженерната дейност“ (КТИД) са специалностите, 
по които филиалът обучава в редовна форма и „Раз-
работване на полезни изкопаеми“ (РПИ) – редовна и 
задочна форма. Срокът на обучение по всички специ-
алности е 4 години.

Завършилите образователно-квалификационната 
степен „бакалавър“ студенти могат да продължат обу-
чението си в МГУ по образователно-квалификацион-
на степен „магистър“.

9.ІІІ-27.ІII вкл. Подаване на документи за пред-
варителен изпит в МГУ „Св. Иван 
Рилски“

9.ІІІ-2.IV вкл. Подаване на документи за предва-
рителен изпит в гр. Стара Загора

28.ІII Разпределение по зали за предва-
рителен изпит в МГУ „Св. Иван 
Рилски“

29.ІII Предварителен изпит (от 9:00 ч) в 
МГУ „Св. Иван Рилски“

5.ІV Предварителен изпит (от 9:00 ч) в 
гр. Стара Загора

До 3.IV Обявяване на резултатите от пред-
варителния изпит в МГУ 

До 9.IV Обявяване на резултатите от пред-
варителния изпит в гр. Стара Загора

15.VІ-03.VІІ вкл. Подаване на документи за канди-
датстване чрез конкурсен изпит

15.VІ-10.VІІ вкл. Подаване на документи за канди-
датстване без конкурсен изпит

04.VІІ Разпределение по зали
05.VІІ Кандидатстудентски изпит по мате-

матика (от 9:00 ч)
06.VІІ Обявяване на критериите за оценя-

ване на задачите
До 09.VІІ Обявяване на резултатите от изпита
13.VІІ Обявяване на резултатите от първо 

класиране
13.VІІ-17.VІІ вкл. Записване на приетите на първо 

класиране
19.VІІ Обявяване на резултатите от първи 

етап на второ класиране
20.VІІ-22.VІІ вкл. Записване на приетите от първия 

етап на второ класиране
20.VІІ-22.VІІ вкл. Подаване на заявление за участие 

във втори етап на второ класиране 
(прекласиране)

23.VІІ Обявяване резултатите от втори 
етап на второ класиране (прекласи-
ране)

23.VІІ-24.VІІ вкл. Записване на приетите от втори 
етап на второ класиране (прекласи-
ране) 

26.VІІ Обявяване на резултатите от трето 
класиране 

27.VІІ-29.VІІ вкл. Записване на приетите за студенти 
от трето класиране 

От 24.VІІ Подаване на документи на канди-
дат-студенти, пропуснали горните 
срокове

07.ІХ Начало на учебната година за задоч-
но обучение

28.ІХ Начало на учебната година за редов-
но обучение
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С посредничеството на добре функциониращ 
Център за кариерно развитие близо 80% от завърш-
ващите студенти намират професионална реализа-
ция на получените в университета знания.

Макар основният потребител на кадри на универ-
ситета да е минно-енергийната индустрия, с разви-
тието на новите технологии нараства интересът към 
изучаваните специалности и от други сфери на ико-
номиката.

Обществената значимост, международното при-
знание и високата стойност на извършения труд са 
само част от предимствата на професиите, за които 
се подготвят студентите от МГУ „Св. Ив. Рилски“.

•	Асарел-Медет АД
•	Асарел Инвестмънт ЕАД
•	Елаците-Мед АД
•	Дънди Прешъс Металс 

Челопеч ЕАД
•	Дънди Прешъс Металс 

Крумовград ЕАД
•	Минстрой Холдинг АД 
•	Горубсо-Златоград АД
•	Горубсо-Мадан АД
•	Овергаз Инк. АД 
•	Булгартрансгаз ЕАД
•	Горубсо-Лъки ЕАД
•	Горубсо-Кърджали АД
•	Джи Пи Груп ООД
•	Евро Алианс Инженеринг 

АД

•	Метрополитен ЕАД
•	Каолин АД
•	Аурубис България АД
•	Мини Марица Изток АД
•	Гипс АД 
•	Геотехмин  ООД
•	Минпроект ЕАД
•	Трейс Рисорсиз ЕООД
•	Проучване и добив на 

нефт и газ АД
•	Евротест контрол АД
•	ОМВ България ООД
•	Геострий АД
•	Геотрейдинг ООД
•	Сандвик България ЕООД
•	Shell България ЕАД
•	Тотал Е&П България Б.В.

Кариерен центЪр дрУЖества, пОтребители на 
Кадри, ОбУЧавани в мГУ
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МГУ носи името на Св.Иван Рилски Чудотворец – ду-
ховният покровител на миньорите и на българския народ.

Всяка година на 19 октомври Патронният празник се 
отбелязва тържествено от цялата академична общност и 
студентите първокурсници се приобщават към гилдията 
на миньори и геолози.

Студентите на университета, завършили успешно 
образователно-квалификационната степен „бакала-
вър“, получават диплома за висше образование с про-
фесионална  квалификация „инженер“ по съответната 
специалност. Студентите на университета, завършили 
успешно образователно-квалификационната степен 
„магистър“ получават диплома за висше образование 
с професионална  квалификация „Магистър“ по  съот-
ветната магистърска специалност.

Традиция на университета е дипломите на абсол-
вентите да бъдат връчвани от Ректора на официална 
церемония и в присъствието на много гости и близки 
на завършилите висшисти.

Тържествената атмосфера на промоцията създава 
чувството на съпричастност и приобщеност на млади-
те хора към академичната среда и минно-геоложката 
гилдия като цяло.

прОфесиОнална КвалифиКациЯ 
и диплОмиране

патрОнен празниК

Студентски общежития, блок 1 Студентски стол на МГУ

Студентски общежития - интериор Студентски общежития - интериор

Спортен комплекс на МГУ Спортен комплекс на МГУ

Спортен комплекс на МГУСтудентски празник, 8 декември



МИННО-ГеОлОжкИ УНИвеРСИтет
„Св. ИвАН РИлСкИ“

1700 София, Студентски град, 
Ректорат – 1 етаж, 

приемна „кандидат-студенти“  

тел. (02) 80 60 530 и 80 60 208
www.mgu.bg

education.uio@mgu.bg

•	•	•

Изчерпателна кандидатстудентска информация
 може да получите от справочника на МГУ 

за ОКС „Бакалавър“.

Желаем ви успешна реализация!

МГУ „Св. Иван Рилски”, www.mgu.bg

1


