КАКВО ОЗНАЧАВА ФРАНКОФОНСКА ПРОГРАМА ?
Предимство : една специалност и един език







Университетско обучение от 1 до 5 години
Преподаване на френски език
Международно признати дипломи
Партньорство между български университети и университети от франкофонските
страни
Лекции, водени от франкофонски преподаватели
Широк спектър от специалности : информатика, електроинженерство, химично и
биохимично инженерство, хранително-вкусови технологии, икономика и стопанско
управление, политически науки, индустриална логистика, европейско право,
мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството.

Защо да изберем франкофонска програма?
За получаване на знания на високо ниво
Предлага се качествено образование, базирано на високи изисквания и професионализация на
обучението, включващо:
 сътрудничество с франкофонски университети
 участие на преподаватели от франкофонското научно пространство
 квалификационни стажове за българските преподаватели
За развиване на професионални умения
Обучението е допълнено от :
 конференции, провеждани от външни лектори
 стажове в предприятия за студентите
За овладяване на специализирана терминология на френския език
Провеждани изцяло или частично на френски, лекциите позволяват да се задълбочат
езиковите познания и да се постигне професионално владеене на езика. Широко място е
отделено и на изучаването на втори чужд език.
За приобщаване към франкофонската научна общност
 700 студенти се обучават в момента по тези програми
 мрежа от дипломирани специалисти с допълнителни квалификации
 многобройни връзки с чуждестранни университети

ЕЛЕКТРОИНЖЕНЕРСТВО И ИНФОРМАТИКА
Кратки исторически данни
Създадени респективно през 1993 и 1997 година, с педагогическата и финансова помощ на
AUF (Agence Universitaire de la Francophonie), франкофонските програми по
електроинженерство и информатика формират Факултета за Френско обучение по
Електроинженерство към Техническия ъниверситет-София. Факултетът се ползва също така и
с подкрепата на Френското посолство в България.
Обучение
Магистърска програма в рамките на 5 години с непосредствен прием след завършено средно
образование
Обща базова специалност « Електроинженерство » през първите две години.
Избор на специалност за ниво магистър 3-та година :
 автоматика и роботика, електроника, електротехника
 информатика и телекомуникации
Двугодишни магистърски програми (M1 и M2) след придобита бакалавърска диплома.
 електротехника електроника и автоматика
 информационни и комуникационни технологии
Организация на обучението
Срок на обучение: 5 години - след завършено средно образование
2 години - след придобита бакалавърска диплома.
Език на преподаване: 100% лекции на френски
Задължителен стажа от един месец след края на 2-та година
Задължителен стаж от два месеца след края на 4-та година
Стаж от 4 месеца за подготовка на дипломна работа през последния семестър
Условия за прием и подбор
 Диплома за завършено средно образование (BAC или еквивалентна)
Матура по математика/физика/български език или приемен изпит (по избор)
Тест по френски. Освобождават се кандидатите :
 завършили езикови гимназии
 положили матура по френски език
 с отлична оценка по френски език в дипломата за средно образование
 притежаващи сертификат за ниво B1 най-малко.
 Диплома за бакалавър или еквивалентна
Партньори
ESIEE de Marne-la-Vallée, INSA de Rennes, ENSIEG-INP de Grenoble, Aix-Marseille Université ,
Université des Sciences et Technologies de Lille 1, Еcole polytechnique de Montréal
Студентска мобилност
Стипендии AUF за магистратури и докторантури, стипендии за стаж по специалността
Стипендии Erasmus за подготовка на дипломна работа във Франция през 5-та година
Дипломи
Звание „Дипломиран инженер” признато във всички Европейски страни, Русия и Турция.
Магистър по електроинженерство, Магистър по информатика.
Дипломата е акредитирана от :





Френската комисия за инженерни звания (CTI-Commission des Titres d`Ingénieur) до
2020 г.
Европейска мрежа за акредитация на инженерното образование (European Network for
Accreditation of Engineering Education - ENAEE)
Националната агенция по оценяване и акредитация - НАОА

Реализация
Създаване и управление на мехатронни системи, електротехнически и електронни системи и
системи в областта на информатиката и телекомуникациите.
Разработка на софтуер и научна дейност в информатиката и телекомуникациите.
За контакти
Франкофонски факултет по електроинженерство и информатика
Технически университет – София
бул. Климент Охридски 8, София 1000
Тел.: (+359 2) 965 21 99
Факс: (+359 2) 962 44 07
www.tu-sofia.bg
http://ff.tu-sofia.bg
facfranc@tu-sofia.bg
www.facebook.com/ffgei
проф. д.н. Кирил АНГЕЛОВ
Декан
Тел.: (+359 2) 965 23 75
ang@tu-sofia.bg
доц. д-р Агата МАНОЛОВА
Заместник-декан, Учебна дейност
amanolova@tu-sofia.bg
доц. д-р Людмил СТОЯНОВ
Заместник-декан, Научна дейност, стажове и практики
ludiss@tu-sofia.bg
проф. д-р Владимир ЛАЗАРОВ
Директор на Училището за докторанти
vl_lazarov@tu-sofia.bg
доц. д-р Георги ПОПОВ
Заместник-декан, Развитие и иновации
popovg@tu-sofia.bg
Магдалена СТАНКОВА
Секретариат
Тел.: (+359 2) 965 21 99
foe-k@tu-sofia.bg

ХИМИЧНО И БИОХИМИЧНО ИНЖЕНЕРСТВО
Кратки исторически данни
Франкофонската програма по химично и биологично инженерство е създадена през 1992 година към
Химикотехнологичния и металургичен университет – София. Тя се ползва с педагогическата и
финансова подкрепа на AUF и на Посолството на Франция в България. Хабилитация от Комисията за
присъждане на инженерни звания във Франция (CTI-France) за периода 01.09.2014 – 31.08 2017.
Обучение
Подготвителен цикъл (обща базова подготовка)
Придобиване на общотеоретични фундаментални знания през първите две години в областите :
математика, физика, химия, информатика, механика, инженерен дизайн и проектиране,
електротехника и електроника, както и общоинженерна подготовка по управление на предприятия,
комуникация, френски и английски език.
Втори цикъл (инженерен цикъл)
Общоспециална подготовка през 3та и 4та година, включваща широк спектър от познания с теоретичен
и приложен характер в областите химия и инженерна химия.
Специализирано обучение в 5та година свързано с процесите и технологиите на устойчивото развитие :
 Фина химия и биотехнологии
 Опазване на околната среда и устойчиво развитие
 Нанотехнологии и нови материали
 Моделиране и симулиране на химични процеси
Магистърска програма (едногодишна): « Процесно инженерство и устойчиво развитие ».
Езикова подготовка
 Предваритерен курс : четири седмици през септември. Интензивно изучаване на френски език
и специализирани модули по математика, физика и химия.
 Паралелен курс: паралелно езиково обучение в рамките на един или два семестъра,
организирано в сътрудничество с Френския институт.
Организация на обучението
Срок на обучение : 5 години
Език на преподаване : 100% на френски език
Стаж от един месец след 2-та година
Стаж от три месеца след 4-та година
Стаж от шест месеца за подготовка на дипломна работа в края на 5-та година
Стаж от 20 седмици (март/юли) в рамките на магистърската програма « Процесно инженерство и
устойчиво развитие ».
Условия за прием и подбор
Диплома за завършено средно образование
Прием въз основа на резултатите от средното образование по математика, химия, физика, допълнени
с:
 оценката от матурата по математика, химия, физика, география, български език и литература,
френски език или английски език
 оценката от конкурсен изпит по математика или химия (по избор) за прием в ХТМУ
 оценката от олимпиади или национални състезания по химия и опазване на околната среда,
природни науки, математика или физика
Записване по документи за чуждестранните студенти.
Кандидатстудентски кампании през декември, март и юли.

Партньори
Ecole Nationale Supérieure de chimie de Rennes, Institut National Polytechnique de Toulouse
(ENSIACET), Ecole Nationale Supérieure de chimie de Lille, Ecole Nationale Supérieure de chimie de
Montpellier, Université Paris XIII (Institut Galilée).
Студентска мобилност
 Стипендии за професионален стаж и подготовка на дипломна работа
 Стипендии за нива магистратура и докторантура (cotutelle) на AUF, на френското правителство
(BGF) и по програмите Еразъм плюс
 Финансови помощи на Федерацията Gay-Lussac за обучение в първи цикъл по програмата
CHEM.I.ST във Висшето училище по химия в Rennes.
Дипломи
Диплома за висше образование, квалификационна степен “Магистър”, Специалност “Химично и
биохимично инженерство” (с преподаване на френски език)
Професионална квалификация ”Инженер химик”
Хабилитиране от CTI-France за издаване на званието Дипломиран инженер
Възможности за реализация
Научноизследователска и инженерингова дейност, Проектантска и експертна дейност, Мониторинг на
околната среда, енергийна ефективност, Производство, управление, контрол на качеството, логистика,
Мениджмънт на проекти и програми,
Консултантска и търговска дейност в различни сектори на химическата промишленост
За контакти
Химикотехнологичен и металургичен университет
бул. Климент Охридски 8, София 1756
Тел.: (+359 2) 816 31 21 , (+359 2) 816 31 09
Факс: (+359 2) 868 54 88
ffrancophone@uctm.edu
www.uctm.edu
Димитър ДОНЧЕВ
Директор
Представител на програмата
Еurinsa за България
dontchev@uctm.edu
Ивайло ХИНКОВ
Заместник директор
Отговорник за международните
отношения и връзки с индустрията
hinkov@uctm.edu
Владислава ИВАНОВА
Заместник директор
Отговорник по учебната дейност
vladi_hr_iv@abv.bg

ХРАНИТЕЛНО – ВКУСОВИ ТЕХНОЛОГИИ
Кратки исторически данни
Създадена през 1997 година с педагогическата и финансова помощ на AUF, програмата
Технология на ферментационните продукти, се ползва понастоящем с подкрепата на
Френското посолство в България и е редовен член на Университетската Агенция на
Франкофонията (AUF).
Обучение
Технология на ферментационните продукти
Три специализации : Технология на виното и високоалкохолните напитки, Технология на
млякото и млечните продукти, Технология на хляба, хлебните, сладкарските и макаронените
изделия
Организация на обучението
Срок на обучение : 5 години
Език на преподаване : 60 % от лекциите са на френски език
Стаж от три седмици през третата и четвъртата година и стаж от две седмици през последната
година.
Условия за прием и подбор
Диплома за завършено средно образование с профил френски език
Матура по химия, математика, български език и литература, биология или по френски език и
оценката от дипломата по математика, химия и френски език
Партньори
AGROSup Dijon, ONIRIS Nantes, Université Claude Bernard Lyon 1, ESMISAB – Brest,
Université de Compiègne, ENSAIA de Nancy, Технически университет в Молдова, Университет
в Сибиу « Lucian Blaga », Румъния
Студентска мобилност
Договори ERASMUS с университети в Лион, Нант, Дижон и Брест
Стажове в рамките на билатерални договори и по програми на AUF и Европейския съюз
Стипендии за магистратура (Master 2 Professionnel, Master 2 Recherchе) и докторантура
Дипломи
Диплома за инженер - Магистър
Възможности за реализация
Предприятия
за
хранително-вкусова
промишленост,
ресторантьорство,
научноизследователска дейност, преподавателска дейност, лаборатории за контрол, българо-френски
фирми в хранително-вкусовата и биотехнологична промишленост, български и франкофонски
служби и агенции за контрол на хранителните продукти, управленски структури на ЕС в
областта на хранителното законодателство и безопастност на храните.

За контакти
Университет по хранителни технологии
Център за франкофонско обучение
бул. Марица 26
4002 Пловдив
тел.: (+359 32) 603 889
www.uft-plovdiv.bg
Доц. Георги ДОБРЕВ
Директор
g_dobrev2002@yahoo.fr
тел : (+359 32) 603 605
Росина КАКОВА
Младши експерт-организатор обучение
ff_bg@yahoo.fr
тел. : (+359 32) 603 889

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА ИНДУСТРИАЛНА ЛОГИСТИКА
Кратки исторически данни
Магистърската програма по Инженерна логистика е създадена през 2014 година към
Техническия университет - София.
Обучение
Образователната програма осигурява познания за логистичната инфраструктура, операциите
при инженерната логистика (вътрешно-заводски транспорт, товаро-разтоварни, складови
процеси и дистрибуция). Дипломата допринася за овладяване на специфични знания в
дисциплини, приложими в индустриалната логистика – стопанско управление, модерни
технологии, инженерство. На разположение на студентите е и Франкофонския център,
разполагащ с библиотека с над 4500 специализирани издания на френски език.
Организация на обучението
Продължителност : 1,5 година (два семестъра лекции и упражнения и един - дипломна работа)
Език на преподаване : 60% от обучението е на френски език, а 40% на английски
Стаж в предприятие
Условия за прием и подбор
Диплома Бакалавър по специалност близка или свързана с инженерната логистика.
Писмен изпит и събеседване.
Партньори
Университет Париж VI, Университет Пари-Дофин, Университет в Нант, Технологичен
институт към университета в Сен-Назер, Университет Лион 2, Университет за наука и
технологии в Лил, Висше франкофонско училище по администрация и мениджмънт, DRAST
към Министерство на транспорта във Франция, IFSTTAR
Студентска мобилност
Споразумения по програма Eразъм с университета Paris VI и SUPMECA
Диплома
Магистър по инженерна логистика
Възможности за реализация
Инженер-логистик
За контакти
Технически университет
Машиностроителен факултет, http://mf.tu-sofia.bg
бул. Климент Охридски 8, София 1000, България
проф. д-р. инж. Любомир ДИМИТРОВ, зам-ректор, lubomir_dimitrov@tu-sofia.bg
проф. д-р. инж.Викенти СПАСОВ, координатор на програмата, vikenti.spassov@yahoo.com,
тел. : + 359 888710519
БУЛФРАЛОГ (БЪЛГАРО-ФРЕНСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ЛОГИСТИКА)
ул. Хемус 16Б, 1111 София, България
bulfralog@yahoo.com

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА “МЕЖДУНАРОДНА ЛОГИСТИКА И ТРАНСПОРТ”
Кратки исторически данни
Магистърската програма по Международна логистика и транспорт е създадена през 2015
година към Военната академия „Г.С.Раковски”.Регионалният център по логистика е създаден
през 2005г.
Обучение
Обучението има за цел да осигури, чрез преглед на национални и международни операции по
сигурността, тройна експертиза: сигурността, логистиката и транспорта. В края на обучението
си, студентът е в състояние да: - Води стратегията на всички транспортни операции,
складиране, дистрибуция и митническо оформяне на стоките. Съобразявайки се с целите на
конкурентоспособ- ността на компанията на чуждите пазари.
Програмите създават възможности за развитие на изискуемите знания, класове са групирани в
модули под формата на теоретично и практическо приложение. Многостранно използване
методите за компютърно моделиране, симулаторите действат с подходящ софтуер.
Целта на магистърска специалност "Международна логистика и транспорт" е по този начин да
се обучават кадри, които работят в областта на международната търговия с по-голяма
компетентност в областта на логистиката. Ако опита в международна логистика съставлява
неоспорима добавена стойност, търсена от международните компании, основният актив все
пак не може да се реализира без владеене на добра лингвистика и добра международна
култура.
Организация на обучението
Продължителност : 1,5 година (два семестъра лекции и упражнения и един за дипломна
работа)
Език на преподаване : 60% от обучението е на френски език, а 40% на английски
Стаж в предприятие
Условия за прием и подбор
Диплома Бакалавър по специалност близка или свързана с международната логистика. Тест и
събеседване.
Партньори
Военна академия на Полша, Университета Дофин-Париж, Военна академия на Румъния,
Университет Лион 2, Висше франкофонско училище по администрация и мениджмънт,
Министерство на транспорта на Франция, Военна академия на Чехия
Студентска мобилност
Споразумения по Erasmus с Военна академия на Полша, Университета Дофин-Париж, Военна
академия на Румъния, Университет Лион 2, Военна академия на Чехия
Диплома
Магистър по "Международна логистика и транспорт"
Възможности за реализация
Магистър по логистика на сигурността и отбраната

За контакти
Военна академия „Г.С.Раковски”
бул. „Братя Евл. и Хр. Георгиеви”82
1504 Sofia
Tel: + 359 2 9226 500; fax: + 359 2 9442 368
www.rnda.armf.bg
генерал-майор Груди АНГЕЛОВ, Ректор
полк., доц. д-р Мирослав ДИМИТРОВ, Ръководител катедра „Логистика”
Tel : +359 2 922 6542
проф. д-р.инж.Викенти СПАСОВ, Ръководител на програмата
vikenti.spassov@yahoo.com
Tel: +3592 922 6640; +3592 870 7084 GSM: +3592 888 710 519

ДОКТОРАНТУРА В ОБЛАСТТА НА ИНЖЕНЕРНИТЕ НАУКИ
Кратки исторически данни
Международното училище за докторанти в областта на инженерните науки е създадено през
2004 година в сътрудничество с Университетската агенция за франкофонията (AUF) и с
педагогическата и финансова помощ на Френското посолство в България.
В момента докторантите се обучават в областта на ЕЕА (електротехника, електроника и
автоматика) и ИТК (информатика и телекомуникации).
Обучение
Докторантско обучение чрез решаване на изследователски задачи, за което могат да
кандидатстват както български, така и чуждестранни инженери от Централна и Източна
Европа и от франкофонските страни.
Условия за прием и подбор
Диплома за магистър от акредитирано висше училище.
Подборът се извършва въз основа качеството на досието и приемен изпит.
Чуждестранните кандидати трябва да притежават стипендия и да са одобрени от българското
Министерство на образованието и науката.
Организация на обучението
Срок на обучение: 3 години
Партньори
Френски и франкофонски университети, които участват в обучението на докторантите под
формата на съвместно научно ръководство и по силата на други конвенции.
Студентска мобилност
Стипендии на AUF за докторантури под двойно научно ръководство
Стипендии на френските посолства в страните от региона.
Дипломи
Диплома на Технически университет – София, призната от българската държава.
За докторантурите под двойно научно ръководство - докторантска диплома на Технически
университет – София , призната както от българската държава, така и от университетите
партньори, с една единствена защита.
За контакти
Международно училище за докторанти в областта на инженерните науки
Технически университет – София
Франкофонски факултет по електроинженерство и информатика
бул. Климент Охридски 8, бл.12, Стая 12611
1000 София
Тел.: (+359 2) 965 21 99
Факс: (+359 2) 962 44 07
Проф. д-р Владимир ЛАЗАРОВ
Директор
vl_lazarov@tu-sofia.bg

Валентина ВЪЛОВА
Технически и административен сътрудник
valia_valova@tu-sofia.bg

ИКОНОМИКА И СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ
Кратки исторически данни
Програмата е създадена през 1995 година в Стопанския факултет на СУ „Св. Климент
Охридски” с подкрепата на Френския институт при Френското посолство в България. Oт 2005
година тази програма е разширена и в областта на икономиката
Обучение
Две основни специалности : Управление, Икономика и финанси
Общи дисциплини: микроикономика, макроикономика, международна икономика, банки и
финанси, математика, статистика, счетоводство, право.
Специализирани дисциплини : стратегическо управление на предприятията, маркетинг,
управление на човешките ресурси, икономически анализ, отворена макроикономика,
иконометрия
Организация на обучението
Срок на обучението : 4 години
Език на преподаване : български и френски
Задължителен стаж през третата година
Възможност за записване в университета Лил 1 в началото на третата година
Условия за прием и подбор
Диплома за завършено средно образование
Изпит или матура по математика
Изпит или матура по френски език, или диплома за владеене на френски език на ниво
минимум DELF В2 по Общата европейска референтна рамка за езици ( DELF / DALF)
Партньори
Université des Sciences et Technologies Lille 1
Студентска мобилност
Договори по програмата ERASMUS с университетите Lille 1, Bordeaux 4, Université de
Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, IUT Paris Descartes, Toulouse1, Université de Maine.
Дипломи
Бакалавър по стопанско управление, Бакалавър по икономика и финанси на Софийския
университет.
Професионален бакалавър (Licence) « Икономически науки и Стопанско управление », специалност
Икономика и Мениджмънт на университета Лил 1 (в изпълнение на условията по Договора за
делокализация на програмата Лисанс по Икономически науки и управление между университета Лил 1
и Софийския университет)

Възможности за реализация
Стопанско управление, икономика, търговия и маркетинг, счетоводство, икономически и
финансов анализ.
За контакти
СУ « Климент Охридски » - Стопански факултет
бул. Цариградско шосе 125, бл.3, София 1113

Тел.: (+359 2) 873 83 10
www.feb.uni-sofia.bg
Facebook: http://facebook.com/stopanski.fakultet
Twitter: http://twitter.com/stopanski
Соня ВЪТЕВА
Директор на програмата
soniavateva@gmail.com
Алида РИЗОВА
Административен отговорник
alida@feb.uni-sofia.bg
Магдалена МАРКОВА
Координатор на франкофонската секция
magdalenamarkova@abv.bg
Елеонора НИКОЛОВА
Франкофонска секция
eleonoran@feb.uni-sofia.bg
Албена АНТОНОВА
Отговорник франкофонски проекти
a_antonova@fmi.uni-sofia.bg

ВИСШЕ ФРАНКОФОНОСКО УЧИЛИЩЕ ПО АДМИНИСТРАЦИЯ И МЕНИДЖМЪНТ
(ВФУАМ)
Кратки исторически данни
ВФУАМ е учебно заведение за висше образование и научноизследователска дейност в сферата на
науките за управление на Университетската Агенция на Франкофонията. Институтът е франкофонско
средище с международно призвание и отлични постижения, дипломирал вече над 1600 студенти от
деветнадесет випуска.
Обучение
Обучение на ниво Master 2 по :
 Бизнес администрация
 Консултантски услуги и експертиза в публична дейност
- Специалност с професионална насоченост
- Специалност с научна насоченост
 Социална и солидарна икономика
 Управление на иновациите
- Специалност Управление на импресарската дейност
 Публичен мениджмънт
- Специалност Мениджмънт по европейските въпроси
- Специалност Мениджмънт в публичния сектор

Мениджмънт на туризма

Международен транспорт
- Специалност Централна и източна Европа
Организация на обучението
Срок на обучението: 1 академична година редовно обучение
Език на преподаване : 100% лекции на френски език
Професионален стаж от три до шест месеца, според избраната програма.
Условия за прием и подбор
Диплома за завършено висше образование
(най-малко 4 годишно обучение, ниво Master 1 или 240 ECTS)
Много добро владеене на френски език
С приоритет са кандидатите от Централна и Източна Европа
Предварителен подбор по документи, следва писмен изпит, събеседване с комисия.
Партньори
Université de Nantes (France), Institut d’Études Politiques de Toulouse (France), Нов български
университет (България), Université Lumière Lyon 2 (France), HEC – École de gestion de l'Université de
Liège (Belgique), Université de Corse Pasquale Paoli (France), Université Cadi Ayyad (Maroc), Université
Paris 1 Panthéon Sorbonne и Военна академия (България).
Студентска мобилност
Стажове от 1 до 6 месеца във фирми и държавни администрации - национални и международни, със
седалище в Белгия, България, Франция или страната на произход на кандидата.
Дипломи
 Магистър, професионално направление „Право, икономика, управление“, специалност
„Управление на предприятия“, диплома от Университета в Нант, (френска държавна диплома)
 Магистър, професионално направление „Политически науки“, специалност „Консултантски
услуги и експертиза в публична дейност“, програма с професионална и научна насоченост,
диплома от Университета в Тулуза 1 Capitole & Институт по политически изследвания, Тулуза,
(френска държавна диплома) и Нов български университет






Магистър, професионално направление „Право, икономика, управление“, специалности
„Социалната и солидарна икономика“ и „Културни индустрии“, диплома от Университета
Люмиер Лион 2, (френска държавна диплома)
Магистър, професионално направление „Управленски науки“, специалност „Мениджмънт по
европейските въпроси“ или „Мениджмънт в публичния сектор“, диплома от Университета в
Лиеж (диплома на френската общност в Белгия)
Магистър, професионално направление „Устойчиво териториално развитие“, специалност
„Мениджмънт на туризма“, диплома от Университета Паскуале Паоли Корсика (френска
държавна диплома)
Магистър, професионално направление „Право, икономика, управление“, специалност „
Международен транспорт“, диплома от Университет Париж 1 Пантеон Сорбона и Военна
академия

Възможности за реализация
Магистър Бизнес администрация
Тази магистърска програма предлага допълнителна квалификация с широк спектър познания в сферата
на управленските науки, което позволява на дипломираните да заемат различни управленски позиции
в предприятията, отговарящи на тяхното обучение.
Магистър Консултантски услуги и експертиза в публична дейност
Обучението подготвя студентите за заемане на длъжности в областта на консултантските услуги и
експертиза в държавните администрации, агенции, кметства и общини, както и в автономни
регулаторни институции или други държавни, смесени или частни администрации.
Магистър Социална и солидарна икономика
Програмата подготвя студентите да заемат длъжности като мениджър на проекти, отговорници за
развитие, способни да изготвят и да ръководят партньорски проекти в областта на местното развитие и
управлението на социално-отговорни проекти от национален и международен мащаб.
Магистър Управление на иновациите
Програмата подготвя студентите за длъжности в частния търговски сектор : артистични мениджъри,
директори на проекти, продуценти, тоноператори, директори на продукция, технически отговорници,
търговски кадри, маркетинг директори, директори на връзки с обществеността.
Магистър Публична администрация
Тази магистърска програма подготвя студентите за заемане на ръководни длъжности, по-специално в
държавните институции на национално и международно ниво. Акцентът се поставя върху работата на
Европейския съюз и на основните цели и предизвикателства, които предстоят пред Съюза.
Магистър Мениджмънт в туризма
Обучението подготвя студентите за заемане на ръководни позиции или ръководители на проекти в
сферата на туризма, отговорници за структури за туристическо настаняване, маркетинг директори,
отговорници за развитие, ръководители на туристически центрове и др.
Магистър Международен транспорт
Програмата отговаря на нуждите на специалистите в транспорта в областта на административното
управление, основно в Централна и източна Европа, като предлага специализации в системата на
транспорт на тази зона.
Обучение на докторанти
Франкофонския център за подпомагане на научноизследователската дейност в
областта на
икономиката и управленските науки (CEFAR) е създаден през 2013 г. Този център си поставя за цел да
допринася за развитието на франкофонското научно пространство чрез и за научноизследователска
дейност в областта на икономиката и управлението и по-специално в областта на социалните науки.
Той се стреми да насърчава научното сътрудничество между университети в Централна и Източна

Европа, като дейността му спомага за показване на потенциала и популяризиране на
научноизследователската дейност, осъществявана на френски език в този регион. В този контекст
CEFAR организира. ежегодно международна научнa конференция под надслов „Управление на
ресурси“, чийто доклади се публикуват в списание със същото име.
Професионално обучение
Професионалното обучение има за цел да отговори на конкретни нужди на фирми и по-специално на
франкофонски фирми в България и региона, а също и на нуждите на публични организации. Това са
обучения на високо ниво в сферата на икономиката и управлението, представени от управленски
кадри, консултанти и университетски преподаватели с международно признание.
Предлаганите обучения са в областта на : управление на малки и средни фирми, управление на
промяната, управление в контекста на Европа, управление на проекти, финансово управление,
счетоводно управление и др.
За контакти
ESFAM – Висше Франкофонско Училище по Администрация и Управление
ул. Леополд Седар Сенгор № 1, София 1618
Тел.: (+359 2) 955 95 71Факс: (+359 2) 955 95 85
www.esfam.auf.org

МЕНИДЖМЪНТ НА ХОТЕЛИЕРСТВОТО И РЕСТОРАНТЬОРСТВОТО
Кратки исторически данни
Програмата е създадена през 1997 година, а от 2004 година е прехвърлена към Нов Български
Университет. Ползва се с подкрепата на Френското посолство в България.
Обучение
Теоретически аспекти на управлението и маркетинга и професионални технологии в хотелиерството и
ресторантъорството
Практическо обучение: хотелиерство, ресторантьорство, кулинарни техники, договаряне и продажби в
специално подготвен учебен център в к.к. Албена.
Организация на обучението
Срок на обучението: 3 години по модел на френската диплома BTS (Висш специалист по Мениджмънт
на хотелиерството и ресторантъорството) и по учебен план следващ: теория, практика, стажове
Език на преподаване: български език с интензивно изучаване на френски език през целия курс на
обучение (работен език).
Три задължителни стажа по минимум 2 месеца в реална професионална среда
във Франция, Белгия и България .
Общ брой задължителен стаж преди дипломиране-12 месеца.
Условия за прием и подбор
Диплома за завършено средно образование
Тест по общообразователна подготовка за получаване на диплома от НБУ
Партньори
Lycée Paul Augier Nice, GRETA tourisme hôtellerie Nice, Universite Le Mirail Toulouse
Дипломи
Българска диплома Професионален
ресторантьорството към НБУ.

Бакалавър

по

мениджмънт

на

Възможности за реализация
Туристически обекти за хотелиерство и ресторантьорство в България и в чужбина.
За контакти :
Нов Български Университет
Франкофонска програма по мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството
ул. Монтевидео 21, София 1618
Тел.: (+359 2) 811 01 55
Място на обучението
Хотел Маастрихт, п.к.23
9620 Албена
Тел./Факс: (+359 579) 62 023
Славянка СТАМОВА
Директор на франкофонската програма към НБУ в Албена
Тел.: (+359 885) 85 37 66

хотелиерството

и

sstamova@nbu.bg
dirstamova@yahoo.fr
dilieva@nbu.bg
www.unialbena.net
www.nbu.bg
Записвания:
Нов български университет
ул. Монтевидео 21
1618 София
Тел.: (+359 2) 811 01 55
Центрове на НБУ в страната:
Варна
ул. Мусала 8
Тел.: 052631427
lc-varna@nbu.bg
Видин
ул. Цар Александър 27
Тел: 094606466
lc-vidin@nbu.bg
Пловдив
бул. Цар Борис III Обединител, етаж 2
Тел: 032625321
lc-plovdiv@nbu.bg

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА « УПРАВЛЕНИЕ НА ЛУКСОЗНОТО
ХОТЕЛИЕРСТВО »
Кратки исторически данни
Програмата е създадена през 1997 година, а от 2004 година е прехвърлена към Нов Български
Университет. Ползва се с подкрепата на Френското посолство в България.
През 2013, отново по модел на френската образователна система е създадена и магистърска програма
по „ Управление на луксозното хотелиерство”- единствена по рода си в България
Обучение
Теоретически аспекти на управлението на лукса, маркетингови проучвания в хотелиерската индустрия
на лукса, антропология на лукса и професионални технологии в хотелиерството и ресторантъорството
на лукса.
Практическо обучение за кандидати от друго професионално направление „Туризъм” като
хотелиерство, ресторантьорство, кулинарни техники, договаряне и продажби в специално подготвен
учебен център в к.к. Албена.
Организация на обучението
Срок на обучението: 4 семестъра за кандидати с диплома „ Професионален бакалавър” и 3 семестъра
за кандидати с диплома „ Бакалвър” или „Магистър” от друго професионално направление, по учебен
план, следващ: теория, практика, стажове с изключително електронно обучение в теоритичната част.
Език на преподаване: български език с интензивно изучаване на френски език за начинаещи и още два
чужди езика за усъвършенстване.
Два задължителни стажа по минимум 6 месеца в реална професионална среда
във Франция, Белгия и България .
Общ брой задължителен стаж преди дипломиране - 8 месеца.
Условия за прием и подбор
Диплома за завършено висше образование Професионален бакалавър, Бакалавър или Магистър.
Интервю, мотивационно писмо и професионална автобиография.
Партньори по създаване на програмата:
Lycée Paul Augier Nice, GRETA tourisme hôtellerie Nice, Universite de Nice
Дипломи
Българска диплома Магистър по „Управление на луксозното хотелиерство” към НБУ.
Възможности за реализация
Висококатегорийни обекти за хотелиерство и ресторантьорство в България и в чужбина.
За контакти :
Нов Български Университет
Франкофонска програма по мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството
ул. “Монтевидео” 21, София 1618
Тел.: (+359 2) 811 01 55
Място на обучението
Хотел Маастрихт, п.к.23
9620 Албена

Тел./Факс: (+359 579) 62 023
Славянка СТАМОВА
Директор на франкофонската програма към НБУ в Албена
Тел.: (+359 885) 85 37 66
sstamova@nbu.bg
dirstamova@yahoo.fr
dilieva@nbu.bg
www.unialbena.net
www.nbu.bg
Записвания:
Нов български университет
ул. “Монтевидео” 21
1618 София
Тел.: (+359 2) 811 01 55
Центрове на НБУ в страната:
Варна
ул. „Мусала” 8
Тел.052631427
lc-varna@nbu.bg
Видин
ул. „ Цар Александър” 27
Тел: 094606466
lc-vidin@nbu.bg
Пловдив
бул. „Цар Борис III Обединител” , етаж 2
Тел: 032625321
lc-plovdiv@nbu.bg

ПРИЛОЖНИ ЧУЖДИ ЕЗИЦИ ЗА АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
Кратки исторически данни
Програмата е създадена през 2014 година в Департамент Романистика и Германистика на Нов
български университет в сътрудничество с Факултета за чужди езици на Университета Жан
Мулен Лион 3 и с подкрепата на Френския институт при Френското посолство в България.
Обучение
Програмата е интердисциплинарна и подготвя специалисти в няколко области: европейска
икономика, управление, право, човешки ресурси, маркетинг.
Студентите могат да следват програмата в двуезичен или триезичен модул записвайки се в
minor програма (втора специалност) с трети език по избор.
Организация на обучението
Срок на обучението : 4 години
Език на преподаване : английски и френски задължителни, с трети език по избор.
Първа и втора година : аудиторни курсове в областта на езикознанието (езикова карта на ЕС,
строеж на естествения език, комуникативни компетенции ...) с приложение в икономиката,
правото, човешките ресурси, маркетинга
Трета и четвърта година : специализирани аудиторни и извънаудиторни курсове.
Задължителен стаж през четвъртата година
Условия за прием и подбор
Диплома за завършено средно образование
Изпит или матура по английски език
Партньори
Университета Жан Мулен Лион 3
Студентска мобилност
Стипендии по програма Еразъм за Великобритания, Франция, Белгия Австрия, Германия,
Италия, Испания, Швейцария.
Дипломи
Българска диплома : Бакалавър по филология на Нов български университет.
Специалност : Приложни чужди езици за администрация и управление
Френска диплома : Тригодишен бакалавър (Licence) на университета Лион 3.
Направление : Изкуства-филология-езици/право, икономика и управление
Специализация : английски/немски, английски/италиански, английски/испански,
английски/руски.
Условие : Записване в триезичен модул и мобилност по Еразъм в третата или четвъртата
година на програмата в университета Лион 3.
Възможности за реализация
Вид институции : европейски или международни фирми, институции с дейност в областта на
международната търговия и международните отношения.
Функции : редактор, преводач, помощник-директор, отговорник внос/износ, регионален
отговорник и др.

За контакти
Нов български университет
Департамент „Романистика и Германистика
ул. „Монтевидео“ № 21, София 1618
www.nbu.bg
Доц. д-р Мария СТАМБОЛИЕВА
Програмен директор
mstambolieva@nbu.bg
Гл. ас. д-р Даниела МЕСА
Ръководител на департамента
daleksandrova@nbu.bg

ФРАНКОФОНИЯ, МНОГОЕЗИЧИЕ И МЕЖДУКУЛТУРНА МЕДИАЦИЯ (ФМММ)
Кратки исторически данни
Програмата ФМММ е нова програма на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ на
ниво магистърска степен, организирана към катедра „Романистика“ и предлагана изцяло на
френски език. Тя ще започне от учебната 2016-2017 г. Магистърската програма е наследник на
няколко програми от 90-те години и от десетилетието на 2000 г. с наименования
„Франкофонски изследвания“, „Франкофонски изследвания и европейски проекти“,
„Изследвания върху франкофониите“.
Обучение
Програмата е интердисциплинарна и включва три големи направления: изучаване на
езиковото многообразие и на политиките за езиците с акцент върху франкофонското
пространство; изучаване на езиковата медиация и на междукултурния диалог в ситуации,
които са поне отчасти френскоезични; изучаване на итституциите и на програмите на
Франкофонията в световен, регионален и национален мащаб.
Учебната програма предвижда част от дисциплините да бъдат осигурени от преподаватели от
Женевския университет (екипа на École de langue et de civilisation françaises – ELCF), както и
многобройни участия на специалисти от партньорските френски и белгийски университети, с
които катедра „Романистика“ има сключени договори по програма Еразъм+, в курсовете,
водени от българските преподаватели. Ядрото на преподавателите са на щат в Софийския
университет „Св. Климент Охридски“ и притежават богат експертен опит в структурите на
Франкофонията -Университетска агенция на Франкофонията (УАФ), Международна
организация на Франкофонията (МОФ), Регионално бюро на УАФ за Централна и Източна
Европа, Франкофонски регионален център за Централна и Източна Европа (ФРЕЦЦИЕ) и др. както и в рамките на франкофонски и европейски проекти.
Задъжителни дисцплини : Увод в междукултурната комуникация; Социолингвистика на
франкофонското пространство; Политически и културни измерения на институционалната
франкофония; Езикова медиация и междукултурна медиация; Франкофонска езикова
политика и управление на многоезичието; Стратегии за развиване на многоезични и
междукултурни компетентности; Методология и диагностика на проектите
Избираеми дисциплини : Анализ на франкофонски езикови практики в телевизията;
Техники за устна комуникация; Мултимедийна комуникация (анализ на практики) ;
Увод в анализ на дискурса; Френският език в публичното пространство; Увод във
взаиморазбирането между френски и английски език ; Анализ на практики във
франкофонската преса; Интердисциплинарен подход при анализа на франкофонските
ситуации ; Езикови ситуации на малцинства във франкофонското пространство; Рецепция на
франкофонските мигрантски литератури в Централна и Източна Европа ; Анализ на
професонални текстове от сферата на образованието; Увод в основни проблеми на превода ;
Увод във взаиморазбирането между френски и италиански език;
Увод във взаиморазбирането между френски и испански език; Увод във взаиморазбирането
между френски и португалски език
Организация на обучението
Срок на обучението : 3 семестъра
Език на преподаване : френски
Задължителен стаж в институция през третия семестър

Възможност за осъществяване на стажа в сътрудничество с Женевския университет,
Университета Бордо Монтен, Висшето училище на Франкофонията за администрация и
мениджмънт или Френския лицей в София „Виктор Юго“ (от мрежата на френските учебни
заведения в чужбина)
Условия за прием и подбор
Завършена бакалавърска степен
Ниво на владеене на френски език, отговарящо на B2 или поне B1+ по Общата европейска
референтна рамка за езиците, подкрепено със сертификат от изпит
(DELF, DALF, TCF, TEF и др.), с диплома за завършено средно образование в езикова
гимназия или езикова паралелка или с езиков тест в момента на приемането в магистратурата
Партньори
Женевски университет, Университет Бордо Монтен, Свободен брюкселски университет,
Висше училище на Франкофонията за администрация и мениджмънт, Френски лицей в София
„Виктор Юго“
Студентска мобилност
Договори по програмата Еразъм+ с университетите Париж Сорбона, Париж Декарт, Париж
Запад Нантер Ла Дефанс, Париж 8 Венсен Сен-Дени, Сержи-Понтоаз, Бордо Монтен, По и
региона на Адур, Стендал Гренобъл 3, Рен 2, Кан Бас-Норманди, Ренс Шампан-Арден,
Свободен брюкселски университет, Женева, Валядолид, Валенсия.
Гугъл карта на партньорствата :
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zb2LE6jIQG_s.kT86GV_-Zb3E
Дипломи
Магистър по френска филология, Медиатор в многоезичното и междукултурно общуване
Възможности за реализация
Професионална реализация като експерти, преподаватели, обучители, изследователи в
областта на езиковите, образователните и междукултурните медиации, в органите на местната
администрация (общини, областни управи) и свързаните с тях институции, както и в
държавната администрация (министерства, държавни агенции), посолства и търговски
представителства, в международни или многостранни организации като Университетската
агенция на франкофонията (УАФ), Международната организация на франкофонията (МОФ),
Конференцията на министрите на образованието в държавите и правителствата от
Франкофонията, ЮНЕСКО, Съвета на Европа, ОССЕ и др.
За контакти
Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Катедра „Романистика“ – Факултет по класически и нови филологии
бул. „Цариградско шосе“ №15, 1504 София
Тел : (+ 359 2) 9308 281 и (+ 359 2) 9308 437
https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/fakultet_po_klasicheski_i_novi_filolo
gii/struktura/katedri/romanistika и
http://romanistika.org
Facebook: https://www.facebook.com/Специалност-Френска-филология-1505335556413288/ et
https://www.facebook.com/CRU-Université-de-Sofia-Saint-Kliment-Ohridski-1416307955275170/

доц. д-р Георги Жечев
Ръководител на програмата
g.jetchev@uni-sofia.bg
д-р Жулиета Борин
Административен отговорник
romanistika.su@gmail.com

МЕЖДУНАРОДНА MАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА ПРАВО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Франкофонска програма, която осигурява правата на дипломиран юрист!
Кратки исторически данни
Създадена през 2007 г. и осъществявана вече 10 г. под патронажа на Министър-председателя
на Република България и с подкрепата на Посолството на Франция в България,
Международната магистърска програма „Право на Европейския съюз“ е единствена по рода
си в България и региона. Съвместна програма на Софийския университет „Свети Климент
Охридски“ и Университета на Лотарингия (Европейски университетски център – Нанси), с
участието на Университета на Страсбург и Брюкселския свободен университет и в България –
на Националния институт на правосъдието, Дипломатическия институт при министъра на
външните работи, Института по публична администрация и Института по европейско право.
За периода 2006-2016 г. са се дипломирали общо над 600 души, сред които над 250 от
съдебната система, включително от Върховния административен съд и Върховния касационен
съд.
Обучение
Професионално обучение с практическа насоченост, ориентирано към аудитория, запозната с
европейската правна проблематика – студенти, завършили бакалавърска или магистърска
степен по право, международни отношения, международни икономически отношения,
публична администрация, европеистика и други.
Организация на обучението
Срок на обучение : 1 година (60 кредита ECTS).
Обучението се провежда изцяло извън работно време.
Език на преподаване : лекциите и семинарните занятия се провеждат на български език.
Осигурен е експертен превод на френските и другите чуждестранни лектори (общо над 10
гостуващи професори, съставът им се променя всяка година).
Посещения на европейските институции в Страсбург, Люксембург и Брюксел. Връчване на
френските дипломи в Нанси.
Условия за прием и подбор
Кандидатстване по документи.
Придобита образователна степен бакалавър или магистър с общ успех над 4,00.
Познания в областта на европейското право.
Владеене на френски език (само за френската версия на магистърската програма).
Предвидени са 10 места за държавна поръчка, с конкурсен приемен изпит.
Партньори
От френска страна: университетите на Лотарингия, Страсбург, Бордо IV, Ница, Париж1
Пантеон-Сорбон и Париж 2 Пантеон-Асас, Брюкселския свободен университет, Университета
на Люксембург и Съда на ЕС в Люксембург.
От българска страна: Национален институт на правосъдието, Институт по публична
администрация, Дипломатически институт към Министъра на външните работи, Институт по
Европейско право, Френски институт в България.
Дипломи
Успешно завършилите програмата получават две дипломи:
Магистърска степен по „Право на ЕС” в специалност „Международни отношения” на
Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ ;

Магистърска степен от Университета на Лотарингия М-2 „Право на европейската
конструкция” – за положилите изпити и защитили дипломна работа на френски език, или
Университетска диплома (DU) на университетите на Лотарингия и Страсбург за
професионална квалификация (за успешно положилите изпити само на български език).
Възможности за реализация
Публичен сектор: европейски институции, съдебна система, дипломация, национална
администрация.
Частен сектор – адвокатски кантори, частни фирми, неправителствен сектор.
Студентите, които придобиват диплом M-2 „Право на европейската конструкция” от
Университета на Лотарингия, имат правата на дипломирани юристи във всички
държави от Европейския съюз, вкл. в България!
За контакти:
Софийски университет
Център за продължаващо обучение към Юридическия факултет
бул. Цар Освободител N° 15, каб. 313
1000 София
Тел. : (+359 2) 98 777 51
www.eubg.eu, office@eubg.eu
Проф. д-р Благой ВИДИН
Председател на УС на Центъра за продължаващо обучение при ЮФ на СУ
office@eubg.eu
Доц. д.ю.н. Атанас СЕМОВ, Носител на Катедра „Жан Моне” на ЕС
Ръководител на Международната магистърска програма
Тел. : (+ 359) 886 41 68 76
semov@eubg.eu
Д-р Жулиета БОРИН
Секретариат Франкофония
Тел. : (+ 359) 895 633 644
eurolaw@abv.bg
Гл. ас. д-р Иван СТОЙНЕВ
Научни проекти и програма М-2
ivan.stoynev@yahoo.fr
Спас СПАСОВ
Координатор
Tél. : (+ 359) 888 69 22 08
office@eubg.eu

ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ
Кратки исторически данни
Франкофонската програмата по политически науки е създадена през 1999 година към Нов
Български Университет с педагогическата и финансова помощ на AUF. Програмата се ползва
и с подкрепата на Френското посолство в България. От 2012 г. тя е съществено обновено като
програма по „Международна политика”.
Обучение
Бакалавър по международна политика
Магистър по международни отношения и публично управление
Организация на обучението
Бакалавър
Срок на обучение: 4 години
Език на преподаване: 70% от лекциите са на френски език
Стажове към български и международни политически институции, медии, неправителствени
организации
Магистър « Международни отношения и пубично управление »
Срок на обучение : 2 години
Език на преподаване: френски
Стажове към български и международни политически институции, медии, неправителствени
организации
Условия за прием и подбор
Диплома за завършено средно или висше образование
Тест по общообразователна подготовка на български език, сертификат за владеене на език
(ниво B1 или по-високо) или събеседване на френски език
Партньори
IEP Paris, Université Laval (Québec), Université de Dijon, IEP Lille, IEP Toulouse Université Libre
de Bruxelles, Université de Lausanne, Université de Fribourg, Université Catholique de Mons,
Université de Liège.
Студентска мобилност
Стипендии AUF
Договори по програма SOCRATES с университетите в Антверпен, Атина, Барселона, Болоня,
Бордо, Бреша, Брюксел, Гренобъл, Дижон, Екс ан Марсилия, Истанбул, Кипър, Лозана, Лиеж,
Лимож, Лил, Марсилия, Месина, Монс, Ница, Париж, Постдам, Страсбург, Тулуза, Фрайбург
Дипломи
Бакалавър и Магистър
Възможности за реализация
Политически анализатори, експерти към политически партии, към национални и
международни институции, към неправителствени организации, политически журналисти,
преподаватели, научни работници и изследователи.

За контакти
Нов Български Университет
Департамент политически науки
ул. Монтевидео 21, 2-ри корпус, офис 602, София 1618
Тел.: (+359 2) 81 10 602
www.nbu.bg
Анна КРЪСТЕВА (съръководител на програмата)
anna.krasteva@gmail.com
Антони ТОДОРОВ (съръководител на програмата)
atodorov@nbu.bg
Катя Христова-Вълчева
Бакалавърска програма Международна политика
khristova@nbu.bg
Петя ГЕОРГИЕВА
Магистърска програма Международни отношения и публично управление
pgeorgieva@nbu.bg
Асоциация на студентите
clubfrancophonie.nbu@gmail.com
sciences.po.nbu@gmail.com

Регионален франкофонски център за академични изследвания в социалните науки
CEREFREA Вила Noël
Основан от Букурещкия университет, New Europe College, Букурещ, Нов български университет,
София и посолството на Франция в Румъния, Регионалният франкофонски център за академични
изследвания в социалните науки (РФЦАИСН) е призван да укрепи мястото на франкофонската научна
общност в областта на социалните науки и хуманитаристиката в страните от Централна и Източна
Европа, по пътя на сътрудничеството с франкофонски висши училища и изследователски центрове.
Проектът CEREFREA Вила Noël печели през 2012 наградата за култура Louis D на Френския
институт (на стойност 7500 000 €). Благодарение на нея, Вила Noël, бившо седалище на Отдела за
културно сътрудничество към Френското посолство в Румъния е ремонтирана с цел да приеме
РФЦАИСН, открит на 7 юли 2014 година, в присъствието на г-жа Елен Кариер д'Енкос (постоянен
секретар на Френската академия), г-н Габриел дьо Брогли (началник на канцеларията на Френския
Институт), г-н Мирча Думитру (ректор на Букурещкия университет), г-н Франсоа Сен-Пол (посланик
на Франция в Румъния) и г-н Йоан Панзаро (директор на Центъра).
Проектът CEREFREA Вила Noël има за цел изграждането на изследователска мрежа и създаването
в Букурещ на специализирано звено и платформа за национален и международен академичен обмен.
За постигането на тази цел в периода 2014 - 2015 година Центърът предоставя двадесет докотрантски
стипендии с двойно научно ръководство (финансирани от Университетската агенция на
Франкофонията) и пет постдокторантски стипендии (финасирани от Френския институт в Румъния, в
партньорство с Фондация Дом на науките за човека). В добавка, трима изследователи, свързани с
Центъра получават постдокторантски стипендии (финасирани от Френския институт в Румъния).
През последните две години, Центърът организира близо двеста събития (колоквиуми, конференции,
ателиета и работни срещи), в които вземат участие институциите основатели, местни и международни
партньори : Френско-румънският юридически колеж за европейски изследвания, Факултетът по
политически науки, Франкофонското докторантско училище по социални науки, New Europe College,
Френският институт в Румъния, Френското посолство в Румъния, Френската лектория в Букурещкия
университет, Факултетът по чужди езици и литератури, Групата на франкофонските посланици и
ръководители на представителства в Румъния, Катедра ЮНЕСКО, Училището за академични
изследвания в областта на социалните науки, Университетът Париж 1 Пантеон-Сорбон,
Университетът Екс-Марсей, Университетът Лион 2, Университетът Бордо и т.н.
CEREFREA Вила Noël е изграден от няколко подразделения : Френско-румънският юридически колеж
за европейски изследвания, няколко франкофонски магистърски програми в Букурещкия университет,
Франкофонското докторантско училище по социални науки и Катедра Сенгор. Това позволява
развитието на научни изследвания по няколко взаимнодопълващи се направления « Социалните науки
и обществото », « Доброто управление », « Реформа на държавата », « Общества, конфликти и насилие
в страните от ЦИЕ през ХХ век », « Метаморфози на демокрацията », « Социални науки и
рефлексивност », « Средновековни франкофонии и отзвукът им в съвременността », « Съхранение на
наследството, практики и омузеяване на миналото », « Франкофония и човешки права ».
Вила Noël разполага с модерно оборудвани конферентни зали, зали за семинари, изследователски
кабинети, бибилиотека и няколко апартамента за гостуващи преподаватели и изследователи.
Контакти :
6, Rue Emile Zola, 011847, Букурещ, Румъния
Tél : + 40 21 796 29 13
office@villanoel.ro
www.villanoel.ro
www.facebook.com/Cerefrea

УНИВЕРСИТЕТСКА АГЕНЦИЯ НА ФРАНКОФОНИЯТА
Университетската Агенция на Франкофонията (УАФ/AUF) е международна организация.
В рамките на институционалната франкофония, УАФ развива дейност изключително в
областта на висшето образование и научните изследвания. Нейна цел е развитието на
сътрудничество и солидарност между работещите на френски език висши учебни заведения
по света.
Наред с това УАФ е и асоциация, която наброява почти 800 члена (университети, институти,
научно-изследователски центрове), избрали преподаването на френски език, разпръснати по
всички континенти, в близо 100 държави, 60 от които страни членки на Международната
Организация на Франкофонията (OIF). Като такава, тя представлява уникална мрежа от
партньорства, имащи за цел изграждането и консолидирането на франкофонско научно
пространство.
През програмния период 2014 – 2017г. дейността на УАФ се концентрира в две приоритетни
сфери: френският език и новите технологии в образованието. Тази дейност се структурира в
четири направления:
Обучение
Първото направление препраща към основните функции на университета: обучение на
компетентни кадри във всички области на развитие. Целта е да се подкрепят обучения чрез
насърчаване на мобилността на лицата и знанията, и придобиването на умения, полезни в
различни области. Две задачи :
- Насърчаване на диверсифицирането и утвърждаването на професионално насочени
програми; подкрепа за преподавателската и студентската мобилност
- Подпомагане обучението и специализацията на щатни преподаватели-изследователи
Научни изследвания
Второто направление през програмния период е свързано с произвеждането на нови познания
в стратегически за развиващите се общества сфери. Това предполага: улесняване на
контактите между изследователите и изграждането на изследователски мрежи, и тяхното
промотиране, както и определяне на научното поле на новите дисциплини, и структуриране
на международното изследователско пространство :
 Подпомагане развитието на международни изследователски екипи, работещи по
актуални проблеми
 Укрепване на университетските мрежи с цел насърчаване на иновативността и
научно-технологичната и социална значимост на резултатите от изследванията
Университетско управление
Въпросът за университетското управление е приоритет на Агенцията. Целта е да бъдат
подпомагани институциите в усилията им за модернизиране на управлението.
Франкофонският институт за университетско управление (ФИУУ) насочва дейността в тази
област: от подкрепа за излизащи от криза университетски системи, до пренаписване на
вътрешната нормативната база, минавайки през въвеждането на Болонската система и

периодичното оценяване на университетите в рамките на процес по оценка на качеството.
Това трето направление има за цел укрепването на институциите с въвеждането на
управление, основано на устойчивост и прозрачност на практиките и процедурите. Това е част
от предварителната подготовка за интернационализирането на университетите. Две задачи:
 Усвояване на съвременните практики и инструменти за университетско управление
 Подпомагане на университетите при прилагането на качествен контрол чрез
оценяване
Международно влияние и университетска мрежа
За в бъдеще Агенцията има намерение да допринася за утвърждаване на международното
влияние на университетите и на франкофонската научна общност. От много години УАФ
осигурява представителство на висшите учебни заведения в рамките на институционалната
Франкофония. Сега тя трябва да отиде по-далече и да заяви мястото на франкофонските
университети в международната научна общност: в големите континентални и
интернационални университетски конгломерати. Това място трябва да е обосновано от
следното ясно послание: бъдещето на обществата е неотменно свързано със света на знанието.
Университетът е носителят на това бъдеще и той трябва да бъде подкрепян по всички
континенти и във всички държави по света, развити и в процес на развитие :
 Да се изградят нови партньорства с цел определяне, подготвяне и осъществяване на
иновативни проекти
 Да се защитават интересите на университетите пред националните власти и
големите международни организации.
За осъществяване на тази политика, в съответствие с нуждите на университетите партньори,
УАФ разполага с 68 структури по света, организирани в 10 регионални бюра.

БЮРО ЗА ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА НА УНИВЕРСИТЕТСКТА
АГЕНЦИЯ НА ФРАНКОФОНИЯТА
Базирано в Букурещ от 1994 г., Бюрото за Централна и Източна Европа (БЦИЕ) представлява
УАФ в региона. Към момента то покрива 90 висши учебни заведения и научни центрове в 19
различни държави. БЦИЕ разполага с 7 структури в 6 държави от региона:
 Букурещ – Румъния: Регионално бюро
 София – България: Висше франкофонско училище по администрация и мениджмънт и
Антена на УАФ в България
 Кишинев – Молдова: Антена на УАФ в Молдова
 Тирана – Албания: Франкофонски дигитален център
 Ереван – Армения: Франкофонски дигитален център
 Тбилиси – Грузия: Франкофонски дигитален център
Франкофонските програми в българските университети получават подкрепа в рамките на
проекти на УАФ, насочени към бакалавърските и магистърските обучения. В същото време
регионалното бюро предлага широк набор от проекти, в рамките на четирите приоритетни
направления, насочени към цялата франкофонска университетска общност. Ето и някои от
тях:

Магистърска програма „ Дидактика на обучението по френски език “
Това е обучение от ниво М2 с продължителност 9 месеца. То има за цел да подготви ново
поколение преподаватели по френски език и по този начин да повиши привлекателността на
програмите по и на френски език в униварситетите от региона.
Студентите са записани в университета Париж 3 и получават диплома от него. Обучението се
провежда в университета « Политехника » Букурещ от преподаватели на университетите,
участващи в консорциума. Тази магистърска програма предвижда осъществяването в края на
обучението на 4-месечен стаж в университет или гимназия в страната, от която студентът
идва, под надзора на преподавател от програмата и ръководител на стажа.
Проектът насърчава обогатяването на учебните програми, предлагани от университетите в
региона, с цел те да допълват съществуващите франкофонски обучения. Той отваря пътя за
по-широко сътрудничество между университетите от Севера и от региона на ЦИЕ.
Студентите, записани в тази магистърска програма, могат да кандидатстват за стипендия от
УАФ.
Контакти :
Г-жа Georgiana RUSU
Регионалното бюро за Централна и Източна Европа (Букурещ)
Тел. + 40 21 31 21 276,
georgiana.rusu@auf.org

Програма „Йожен Йонеско“ за подкрепа на международната мобилност
Правителството на Румъния финансира програма за докторантски и постдокторантски
изследователски стипендии, с цел да позволи на докторанти и изследователи от страните
членове и наблюдатели на Международната организация на франкофонията и Алжир, идващи

от университети-членове на УАФ да могат да следват минимум 3-месечно обучение в
румънски университети.
Проектът насърчава сътрудничеството между различните франкофонски университети по
света и предоставя на докторантите, и изследователите голям набор от възможни обучения и
срециализации. Той подпомага създаването и утвърждаването на изследователски мрежи от
млади учени и техните лаборатории.
Контакти :
Г-жа Dana GEORGESCU
Регионалното бюро за Централна и Източна Европа (Букурещ)
Тел. + 40 21 31 21 276,
dana.georgescu@auf.org
Г-жа Bianca OPRISAN
Регионалното бюро за Централна и Източна Европа (Букурещ)
Тел. + 40 21 31 21 276,
bianca.oprisan@auf.org

Стипендии за стажове във фирми
С цел да засили привлекателността на франкофонските обучения в региона и да подкрепи
професионалната реализация на студентите, които се обучават в тях, Бюрото за Централна и
Източна Европа изгради двустранни партньорства между УАФ и фирми, и организации,
работещи в различни сектори на икономиката. Благодарение на тези партньорства студентите
франкофони имат възможности за професионални стажове в различни области: от
инженерните науки, през правото и администрацията, до журналистиката и културния
мениджмънт и в реномирани международни фирми като Renault, KPMG, Orange и други.
Контакти:
Г-жа Dana GEORGESCU
Регионалното бюро за Централна и Източна Европа (Букурещ)
Тел. + 40 21 31 21 276,

dana.georgescu@auf.org
Мрежа от Центрове за академично качество
Този проект предполага създаването в университетите от региона на учебни зали,
разполагащи с педагогически ресурси и оборудвани със съвременна техника, имащи за цел
модернизацията на предлаганото обучение, повишаване привлекателността на
университетските франкофонски програми, както и насочване на вниманието към
франкофонските дейности по места.
Мисията на тези центрове е да предоставят на преподавателите място за продължаващо
обучение, за обмен на идеи и практики, където могат да открият пособия за създаването на
иновативни курсове, мотивиращи и в крак с времето, а също така и средства за интерактивно
преподаване. За студентите те са място за обучение и самообучение, осигуряващо свободен
достъп до различни ресурси на френски език. Това са центрове за активно използване на
новите технологии с цел подобряването на обучението по и на френски език в университетите
членове на УАФ в региона.

От 2012 г. до днес са открити повече от 40 центъра за академично качество, 5 от които в
български
университети:
Софийския
университет
«Св.
Климент
Охридски»,
Великотърновския университет «Св. Св. Кирил и Методий», Университета по хранителни
технологии Пловдив, Химико технологичен и металургичен университет София и в Нов
български университет.
Контакти:
Г-жа Mihaela BABUT
Регионалното бюро за Централна и Източна Европа (Букурещ)
Тел. + 40 21 31 21 276,
mihaela.babut@auf.org

СТИПЕНДИИ ЗА МОБИЛНОСТ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ
УНИВЕРСИТЕТСКАТА АГЕНЦИЯ НА ФРАНКОФОНИЯТА
Университетската Агенция на Франкофонията насърчава и подпомага мобилността на
студенти, преподаватели и изследователи от почти 800 висши учебни заведения, членове на
УАФ.
Разпределянето на стипендиите става след провеждането на регионални и международни
конкурси за набор на кандидатури.
За студентите
2. Стипендии за професионални или академични стажове
3. Магистърски регионални стипендии
4. Докторантски стипендии „Йожен Йонеско“
За преподаватели – изследователи
1. Стипендии за участие в научни конференции
2. Пост-докторантски стипендии „Йожен Йонеско“
Получените кандидатури първоначално минават проверка за допустимост, извъшвана от
Регионалното бюро за Централна и Източна Европа в Букурещ, след което са предмет на
научно оценяване от експерти и накрая са валидирани от Регионалната експертна комисия
(или Националната селекционна комисия за стипендиите „Йожен Йонеско“).
За по-подробна информация можете да посетите сайта
http://www.auf.org/bureau-europe-centrale-et-orientale/appel-doffres-regional
За контакти
Стипендии за професионален стаж
Г-жа Dana GEORGESCU
Регионалното бюро за Централна и Източна Европа (Букурещ)
Тел. + 40 21 31 21 276, dana.georgescu@auf.org
Стипендии за академичен стаж и регионални мегистратури
Г-жа Liliana LUPUSOR
Регионалното бюро за Централна и Източна Европа (Букурещ)
Тел. + 40 21 31 21 276, liliana.lupusor@auf.org
Стипендии за участие в научни конференции
Г-жа Cornelia ROBU, Регионалното бюро за Централна и Източна Европа (Букурещ)
Tел. + 40 21 31 21 276, cornelia.robu@auf.org
Докторантски и пост-докторански стипендии „Йожен Йонеско“
Г-жа Dana GEORGESCU/Г-жа Bianca OPRISAN
Регионалното бюро за Централна и Източна Европа (Букурещ)
Тел. + 40 21 31 21 276, dana.georgescu@auf.org
bianca.oprisan@auf.org
Г-н Петър ТОПАРЕВ
Отговорник проекти, Антена на УАФ София
Tел : + 359 2 423 29 54, peter.topareff@auf.org

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ
Университетската агенция на Франкофонията по традиция присъства силно в различните
форми на дистанционно обучение. Към момента се предлагат 79 бакалавърски и магистърски
специалности в дистанционна форма. В последните години възможностите се разшириха по
посока на множество Масови отворени онлайн курсове (Massive Open Online Course, Cours en
Ligne Ouvert et Massif). Този нов способ за дистанционно обучение се превърна във витрина
на университетите от Европа и Северна Америка.
Продължителността на един МООК е средно 6 седмици и може да се превърне в
изключително средство за достъп до образование за тези, които нямат възможност да
завършат цялостен курс на обучение. Подобно на дистанционното обучение, той позволява на
студента или работещия в продължаващо обучение да учат без да напускат страната си. За
момента се предлагат курсове по 27 специалности.
Обученията и курсовете подпомагани от УАФ са създадени от университети членове на
агенцията от следните държави : Белгия, Буркина Фасо, Виетнам, Египет, Камерун, Канада,
Ливан, Мадагаскар, Мароко, Сенегал, Тунис, Франция и Швейцария. За всички тях има
договорени с дипломиращите университети намалени такси, това важи и за курсовете,
завършващи със сертификат.
В повечето случаи цялото обучение преминава дистанционно, с ползване на
информационните технологии ; въпреки това изпитите по обученията и курсовете се
извършват по традиционен начин, в контролирани помещения. Дипломите, с които завършват
дистанционните обучения имат същата академична стойност, както и традиционните
дипломи. Някои от МОО курсовете дават и право на университетски кредити.
ЗА КОНТАКТИ
Френско посолство в България
Френски институт в България
Площад Славейков 3
1000 София
00 359 2 937 79 44
00 3592 937 79 22
www.institutfrancais.bg
accueil@institutfrancais.bg
Университетската Aгенция на Франкофонията
Бюро Централна и Източна Европа
1, rue Schitu Magureanu, 050025 Bucarest
00 40 21 312 12 76, 00 40 21 312 20 14
факс : 00 40 21 312 16 66
http://www.auf.org/bureau-europe-centrale-et-orientale/
europe-centrale-orientale@auf.org
Петър ТОПАРЕВ
Отговорник проекти, Антена на УАФ София
Tел : + 359 2 423 29 54

peter.topareff@auf.org

