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Informatii oras si facultate
 Ruse este un mare centru industrial. Unul dintre primele 

parcuri industriale din Bulgaria a fost construit aici. Un parc 
logistic este în curs de construcție. Economia orașului este 
dominată de industria ușoară: croitorie, textile și prelucrarea 
alimentelor. Industriei petroliere și industria chimică sunt 
reprezentate de către companii, producătoare de vopsele și 
uleiuri de motor, Orgachim, Prista Oil și Megachim. Industria 
de mașini și construcțiile sunt bine dezvoltate.University of 
Ruse "Angel Kanchev“ este unul din centrele universitare
ale Bulgariei unde peste 10000 de studenti isi desfasoara
cursurile.Anual in jur de 40-100 de persoane participa in 
programul Erasmus.



Bani si cheltuieli
 In principiu am primit 1600 de euro din cei 2000 la 

inceput,dintre care am cheltuit 1450 .
 In Bulgaria preturile sunt cu 30-40% mai ieftine ca in 

tara.In medie cheltuiam intre 15 si 20 de leva pe zi pentru
mancare.Cazarea a fost 75 de leva in camin,preturile pentru
apartamente sunt foarte schumpe ,undeva pe la 300-400 de 
euro langa facultate si 250 intr-o zona mai
indepartata.Pretul unui bilet de trasport Ruse-Bucuresti
este de 20-22 de leva depinzand de ora de plecare.(Pegasus 
bus company)

 Taxiurile sunt foarte ieftine,10 leva dintr-un cap al orasului
in celalalt.In jurul facultatii se afla multe magazine si
restaurante inclusiv in campus.



Obiective de vizitat
 In orasul Ruse se poate vizita centrul orasului si cateva

zone din apropiere precum si Dunarea.In principiu
orasul este unul de tranzitoriu din care se poate ajunge
foarte usor in Varna sau Sofia ,precum Burgas sau alte
orase importante din Bulgaria.Se fac excursii
saptamanal organizate de alti studenti din facultate.



Profesori si invatamant
 Orele se vor desfasura in sistem de tutoriat ,adica intr-un 

numar mic de studenti ,in care veti avea cel mai probabil
laboratoare la fiecare ora ,nu prea puteti sa lipsiti,si daca
aveti probleme trebuie sa va invoiti si sa anuntati
profesorul,coordonatoare si cel mai probabil International 
Erasmus Office.

 Orele se incep de pe 1 septembrie si se termina pe 21 
decembrie pentru primul semestru.Sesiunea se desfasoara
in luna decembrie.In prima zi in care veniti ,cautati biroul
erasmus sau intrebati la secretariat,si nu uitati sa activati
roaming-ul cand intrati in tara,altfel nu veti putea
comunica cu nimeni.Nu incercati sa luati trenul Bucuresti-
Ruse deoarece exista doar unul care pleaca din Giurgiu pe
zi la ora 16:10,si costa 28 de lei.
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