
 

 

 

 

Rousse Üniversitesi, sorunlarınız olduğu zaman yardımınıza daima koşan hevesli 

öğretmen ekibiyle çok iyi bir seçenektir. Üniversite, eğitim ve kişisel gelişiminize 

odaklanmanıza yardımcı olacak samimi ve rahat bir ortam sunmaktadır. Bunun 

dışında güzel Bulgaristan’ı daha iyi tanımak ve hakkında öğrenmek için her yıl 

geziler düzenlemektedir. 

 

Kieu Phuong Trinh, Vıetnam, 

Pazarlama 

 

 

Üniversitemi beğeniyorum çünkü ilk günden beri öğretmenlerimiz 

ve okul çalışanları her zaman derslerimizde ve herşeyde bize 

yardımcı oluyorlar ve beraber çok güzel aktiviteler yapıyoruz. 

Mezun olduğumda bile hiçbir zaman unutamayacağım anılarım git 

gide çoğalıyor. Ruse üniversitesini herkese ısrarla öneriyorum. 

 

Berkay Hilmi Zengin, Türkiye, 

Kineziterapi bölümü 

 

 

Ruse’de ilk senem. Endüstriel Mühendislik bölümü öğrencisiyim. Üniversitemizi 

beyeniyorum. Adeta Bulgaristan’ın en iyi öğretmen ve öğrencileri burada biraraya 

gelmiş gibidir. Burada bir çok güzellikler vardır – bunlar hakkında kitap yazarım. 

Sadece bir gerçek paylaşmak istiyorum: Bulgaristan devleti Ruse Üniversitesi gibi bir 

Üniversiteye sahip olduğundan dolayı gurur duymalıdır. Bu Üniversitede bulunmak 

benim için büyük bir onurdur. Buyurun! Burada en üst seviyede bilgi almakla birlikte, 

Üniversiteyi seven yeni öğretmelerle tanışacak, yeni arkadaş edineceksiniz. 

 

Stanislav Dermenci, Ukrayna , 

Endüstriel Mühendislik, 1. sınıf 

 

 



Güzel doğası, göz alıcı yerleri, zengin geçmişi ve kültürüyle Bulgaristan güzel ve 

enteresan ülkedir. Ruse Üniversietsinde eğitimim en doğru seçimlerimden biri 

olmuştur. Yabancı olduğumday dolayı sıkıntılarım da yok çünkü etrafımdaki insanlar 

evde gibi hissetmemi yardımcı oluyorlar. Öğretmenler ile Yabancı Öğrenciler 

Bölümündeki kişiler çok iyi, misafirperver ve onların destek ve yardımına her zaman 

güveniyorum. Onların bana verdikleri – önce kişisel gelişim, sonra, umarım hayat boyu 

sürecek arkadaşlıklar kurma imkanlar beni mutlu ediyor. Her yıl düzenlenen Yabancı 

Öğrenciler Festivali sayesinde sadece Bulgaristan’ın değil, diğer ülkelerin de gelenek ve 

kültürü ile karşı karşıya geliyoruz. Aynı zamanda – şiir, şarkı ve dansla kendi ülkemi tanıtma imkanım 

vardır. Öğretmenlerime, Yabancı Öğrenciler Bölümü personaline, Bulgar halkına tekrar saygılarımla 

teşekkür ediyorum! 

 

Sofiya Markou, Kıbrız, 

Ergoterapi, 3. sınıf 

Öğrencilerimiz anlatıyor... 

Ruse Üniversitesini neden seçtim diye sorursanız, şu cevabı verebilirim: 

Ruse „Angel Kınçev“ Üniversitesi hayallerini gerçekleştireceğin, kendini 

gelişterebileceğin bir yerdir. Buarada sizleri her zaman güleryüzlü 

karşılamak ve öğrenciler için öğretmenlerin her zaman yardıma koşması 

önemlidir. İkinci sınıf öğrencisiyim ve doğru seçim yaptığımı kesin olarak 

söyleyebilirim. Çünkü, geleceğiniz nasıl bir üniversite seçeceğinize 

bağlıdır. 

 

Valentina Baltaji, Moldova, 

Sanayi Dizayn, 1. sınıf 

 

 

 

 

 


