
 

 
 

 
 

Пътуващият салон на образованието 2018 се организира от Френския институт в България 

съвместно с Френския институт в Солун, Френското посолство в Косово, Френското посолство 

в Албания, Френския институт в Босна-Херцеговина, Френския институт в Сърбия и със 

съдействието на Агенция Campus France Париж, в следните градове: 

 

Варна 29 октомври 10h00 – 18h00 Фестивален и конгресен център, зала 4 

Солун 31 октомври 10h30 – 17h30 Френски институт в Солун 

Прищина 2 ноември 10h30 – 17h30 Университет в Прищина 

Тирана 5 ноември 10h00 – 17h00 Факултет по икономика/Университет в Тирана 

Сараево 7 ноември 10h00 – 15h30 Факултет по философия/Университет в Сараево 

Белград 9 ноември 10h00 – 17h00 Френски институт в Белград 

 

С тази проява се открива кандидат-студентската кампания за учебната 2019/2020 година. 

Събирайки на едно място френски висши учебни заведения и представители на франкофонските 

програми в България, Гърция, Косово, Албания, Босна-Херцеговина и Сърбия, тази проява ще 

даде възможност, както за директен контакт с бъдещите  студенти, така и за развитие на 

междууниверситетско сътрудничество. 

 

Целта на Салона е : 

- да представи френското висше образование : всички специалности, всички нива 

както и франкофонските програми в шестте страни на турнето 

- да ориентира кандидатите и да ги насочи в избора на специалност и учебни заведения 

- да информира за различните възможностите за финансиране на обучението 

- да разясни процедурите за кандидатстване и прием  

- да информира за качеството на приема във Франция и в страните от региона 

 

Пътуващият салон на образованието ще премине през Варна. 

 

ВАРНА 

Варна, третият по големина град в България с 350 000 жители, е град със силно изразено 

присъствие на висши учебни заведения. 6 университета, специализирани в икономика, медицина, 

инженерни науки, Висше военноморско училище, Свободен университет, както и 

университетската франкофонска програма в Албена към Нов български университет (НБУ), 

специализирана в хотелиерството, ресторантьорството и туризма. Всички те наброяват 42 000 

студенти. Техни представители присъстват редовно на организирания във Варна "Пътуващ салон 

на образованието". Повечето от тези учебни заведения имат изградени партньорства с Франция.  

Варна е считан за един от най-франкофонските градове в страната с изградени традиции в 

преподаването на френски език в средното образование. Езиковата гимназията Фредерик Жулио-

Кюри, получи званието Label France éducation. Към тази гимназия с общообразоветелен профил 

и ориентирана към изучаването на чужди езици, с доминиращ френски, се присъединяват 

Гимназията с преподаване на чужди езици Йоан Екзарх, Математическата гимназия, 

Професионалната гимназия по туризъм „Асен Златаров“, VIII СОУЕ „А.С.Пушкин“ и 

Природоматематическата гимназия.  

Повече информация 

Очакваме ви! 

https://www.bulgarie.campusfrance.org/bg/ptuvas-salon-na-obrazovanieto-2018-predstavane
http://institutfrancais.bg/
https://www.campusfrance.org/fr
https://www.bulgarie.campusfrance.org/bg/ptuvas-salon-na-obrazovanieto-2018-predstavane

