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Academia navală Nikola 
Vaptsarov

• Este cea mai veche instituție edicationala tehnică din
Republica Bulgaria. Instoria, realizările din trecut și
prezent o stabilesc ca cea mai de prestgiu instituție
care antrenează marinari din Bulgaria. Omul căreia
universitatea îi poartă numele a fost unul dintre cei mai
importanți poeți bulgari și un student al universității.



Profesori, Mod de predare
•Profesorii sunt foarte de treabă, dacă întrebi te vor ajuta fără nici o

problemă ;

•Modul lor de predare te face să intelegi foarte uşor, profesorii se axează mai
mult pe practică decât pe teorie, aceștia când găsesc ocazia de a completa o
informație cu experiență personală o vor face fără ezitare ;

•Din cauza profesorilor foarte buni am reușit să avem rezultate de la bine la
foarte bine ;

•Notarea în Bulgaria este de la notă 1 până la notă 6, de exemplu notă 5 fiind
9,notă 6 fiind 10 etc. ;

•Am învățat împreună cu stundeții greci care au venit aici întrucât această
academie este una din cele mai bune în domeniul maritim ;

•Din alte univesitați am avut ocazia să întâlnim 2 studenți din Macedonia de
Nord, unul din Georgia, unul din Turcia și mai mulți din Ucraina ;

•Programul este unul liber, ceea ce creează mult timp pentru a te dezvolta pe
tine însuți ;



Cazare

• Cazarea este este în camere de la 3 până la 4 persoane, cele de 4
persoane având paturi etajate ;

• La parter sunt plasate tonomate de cafea, snacks-uri, băuturi și un
aparat de apă caldă și rece ;

•Fiecare cameră are câte o baie dotată foarte bine ;

• În subsolul căminului sunt prezente camere unde îți poți spala și lasa
hainele la uscat ;

•Accesul la internet este bun atât pe fir cât și Wi-Fi ;



Fitness

Academia are :

• 2 sali de fortă ;

• 1 sală de calisthenics in aer liber ;

• 1 teren de fotbal, baschet, volei ;

• 1 bazin si altul in contrucție ;



Hrană

•De la începutul mobilității am avut ocazia de a mânca ori la cantina
studenților militari contra cost (dimineață, dupamiaza și seara ),ori la
cantina civililor și a cadrelor ( între orele 11:30 și 14:30 tot contra cost
cu opțiunea de a lua mâncare la pachet pentru restul zilei), împreună
am decis să mâncăm la cea a civililor și cadrelor contra cost ;

•Mâncarea de la cantină este foarte buna si ieftina ;

•Magazinele sunt foarte aproape de academie ceea ce face achiziția
de mâncare foarte ușoară ;



Timp Liber, Prețuri

• În timpul liber centrul oraşului Varna poate fi vizitat destul de
uşor fiind destul de aprope de academie ;

• Sălile de forță sunt foarte bune una mai puțîn dotată având intrarea gratis iar cealaltă
având un abonament, prima lună fiind 14 leva iar după 4 leva pe luna ;

• Intrarea la bazin este gratis pentru studenții din Erasmus ;

• Cantina are niște prețuri foarte bune și macare bună cu 9 leva putând cumpara
multă mancare ;

• Prețurile sunt în mare parte foarte similar cu cele din Romania, avand mici diferențe
precum țigarile care sunt 15 lei ;

• Niște restaurante pe care le recomandăm cu macare impecabilă în Varna sunt
Happy și Black sheep ;



De vizitat : 

Manăstirea Aladzha







Puncte forte Puncte slabe

•Academia este aproape de
parcul Seagareden,un
parc foarte mare unde poți să te
recreezi ;

•Modul
de predare al profesorilor te fac
e să înțelegi ușor materia ;

•Academia este dotată cu sal
a de forță, bazin și teren de fotb
al, baschet și volei ;

• Academia este destul de departe de
mall-uri, dar poți ajunge uşor cu
ajutorul transportului in comun sau cu
taxiul ;

• Cantina civililor si cadrelor este
deschisă doar între orele 11:30 şi
14:30 ;

• Se pierde destul de mult timp pană
ieşi din academie, ieşirea fiind destul
de departe de cămin ;



Concluzie

Academia Navală “Nikola Vaptsarov” din Bulgaria este un loc 

care iți dă tot ce ai nevoie pentru a te dezvolta.



întrebari?




