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Програма Фулбрайт
• Учредена през 1946 г. със закон по предложение на
сенатора от Демократическата партия Джеймс Уилям
Фулбрайт, представител на щата Арканзас. Законът е
подписан от президента Хари Труман.
• В САЩ програмата се администрира от Бюрото за
образователни и културни дейности на Държавния
департамент със съдействието и на други институции,
например Института за международно образование(IIE),
Съвета за обмен на учени (CIES) и др.
• Програмата се осъществява в 155 страни извън САЩ, а в
петдесет от тях функционират двунационални комисии.
• Те се ръководят от принципа на двустранния интерес.

Сенатор Джеймс Уилям Фулбрайт
Международният образователен обмен е найзначителното начинание в днешно време, което
има за цел да продължи процеса на
хуманизацията на човечеството до степен,
когато хората ще се научат да живеят в мир и в
крайна сметка ще се обединят в съвместни
градивни дейности, вместо да се занимават с
безумна надпревара за взаимно унищожение...
Трябва да се стремим да разширяваме
границите на човешката мъдрост и
чувствителност, както и способността за
вникване в света на другите. Образованието е
единствения начин за постигане на това.
1905-1995

1976г.

Програма Фулбрайт
От 1946г. до днес във фулбрайтовия обмен са участвали повече от 360,000 души от
около 180 страни, като техният брой годишно е над 8000 студенти,преподаватели, учени,
учители,политици, интелектуалци,хора на изкуството.
Те представляват безценен световен капитал, който движи човечеството напред.
Фулбрайтови стипендианти са:
•1 Генерален секретар на ООН
•1 Генерален секретар на НАТО
•1 покорител на Луната
•42 носители на Нобелова награда
•60 носители на наградата Пулицер
•18 президенти и премиери
•10 члена на Американския конгрес
•20 министри на външните работи

Българо-американската комисия за
образователен обмен “ Фулбрайт”
•

Oфициално учредена на 9 февруари 1993г. по силата на десетгодишно
двустранно споразумение между правителствата на САЩ и Република България.

•

Ново безсрочно споразумение за продължаване дейността на Комисия “
Фулбрайт” беше подписано на 3 декември 2003г.

•

Бордът на Комисията се състои от десет члена, пет от които са американски
граждани и пет български. Те представляват правителствени и образователни
институции и частния бизнес.

•

Посланикът на САЩ и Министърът на образованието и науката на РБ са почетни
председатели на Комисия “ Фулбрайт”.

•

Основен източник на финансиране e годишна алокация, гласувана от
Американския конгрес в размер на около 700,000 долара.

•

От 2009 г. българското правителство отпуска 140 000 долара годишно за
увеличаване на бюджета на програмата.

•

Основна функция на Комисията е да осъществява академичния обмен на
български и американски учени,преподаватели, магистранти и докторанти,
експерти, както и да разпространява автентична информация за възможности за
обучение, преподаване, и изследователска работа в САЩ и България.

Стипендианти

Брой на фулбрайтовите
стипендианти: 1187
(560 българи и 627
американци)

Стипендии за български граждани
Програма Фулбрайт предоставя стипендии на български
студенти след бакалавърска степен, университетски
преподаватели, учени и професионалисти за обучение в
магистърски и докторски програми, изследователска и
преподавателска дейност и квалификация в САЩ.

Стоян Кирязов - Фулбрайтов стипендиант (2013-14),
Нюйоркски университет, щат Ню Йорк; Бизнес
администрация – пълна отстъпка от таксата за
обучение за двугодишния период.
•

My experience at NYU has been nothing short of amazing so far and I
have to thank the Fulbright Commission for everything that has
happened to me in the past year and a half. Being one of the few
Fulbright students in my class, I was wondering whether that will affect
somehow my interaction with my classmates and the NYU community
at large. And it did, in a tremendously positive way. Being part of the
Fulbright community is considered as highly prestigious and is
something that has drawn the attention of recruiting officers during my
internship search on several occasions. But being a Fulbright
Scholarship recipient is not all about the prestige. It is also being a part
of a society of immensely talented people. During my stay in New York,
I have attended several events which were aimed at getting former
and current Fulbrighters together for the purpose of sharing ideas and
experiences. I have found those events extremely enriching, as they
allowed me to meet very smart people outside of my specific field of
interest. Going forward, I plan to continue to be involved in the Fulbright
society, as many others I know are. Because being a Fulbrighter is not
only about getting, but also about giving back.

Стоян Кирязов - Фулбрайтов стипендиант (2013-14),
Нюйоркски университет, щат Ню Йорк; Бизнес
администрация – пълна отстъпка от таксата за
обучение за двугодишния период.

Стипендии за български граждани
ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСИТЕ:
 Българско гражданство (лица с двойно гражданство и притежатели на работна
виза/зелена карта не могат да кандидатстват)
 Отлично владеене на английски език
 Валидни резултати от американските стандартизирани тестове iBT TOEFL и
GRE/GMAT за кандидатите в магистърски и докторски програми
 Валиден резултат от тест TOEFL за кандидатите по програма “Хюбърт Хъмфри” и
докторантите, заминаващи на специализация
 Бакалавърска степен за кандидатите в магистърски и докторски програми
 Статут на редовен или задочен докторант за кандидатсващите за специализация
 Докторска степен за преподаватели и изследователи
 Добро здравословно състояние
 Възраст под 40 години за кандидатите в магистърски и докторски програми и
специализанти
 Възраст под 50 години за кандидатите по програма “Хюбърт Хъмфри”
 Не се допускат до участие студенти, които вече се обучават в американски
университети и такива, които са живели в САЩ през 5 от последните 6 години.

Стипендии "Фулбрайт" за преподавателска и
изследователска дейност
Основно изискване за участие в конкурса:
защитена докторска степен
•Продължителност: от 3 до 5 месеца
• Стойност: месечна издръжка в размер на 2 500 - 2 900 щатски долара
(в зависимост от местоназначението), двупосочен билет до САЩ,
здравна застраховка
•Брой: 5 на година
•Специалности: всички области на науката и изкуствата с изключение
на клинична медицина и стоматология
•Покана: изисква се официално писмо-покана от образователна или
изследователска институция в САЩ
•Приемащи институции: всички акредитирани американски
университети и научни институти на територията на САЩ.
•Езикови умения: добро владеене на английски език
Не се изисква тест. Нивото се проверява чрез апликационния формуляр и
събеседване на английски език по време на интервюто.

•Възрастови ограчения: Няма.
Изисква се добро здравословно състояние.

Стипендии "Фулбрайт" за развитие на
гражданското общество
•Продължителност: от 3 до 5 месеца
• Стойност: месечна издръжка в размер на 2 500 - 2 900 щатски долара
(в зависимост от местоназначението), двупосочен билет до САЩ,
здравна застраховка
•Брой: 1-2 на година в зависимост от бюджета
•Профил: програмата е предназначена за ръководители и
представители на български неправителствени организации,
работещи за развитието на гражданско общество в България
•Покана: изисква се официално писмо-покана от неправителствена
или научна организация в САЩ
•Приемащи институции: всички акредитирани американски
университети и научни институти на територията на САЩ.
•Образование: минимум бакалавърска степен
•Езикови умения: добро владеене на английски език
Не се изисква тест. Нивото се проверява чрез апликационния формуляр и
събеседване на английски език по време на интервюто.

•Възрастови ограчения: Няма.
Изисква се добро здравословно състояние.

Стипендии “ФУЛБРАЙТ” за магистърски и
докторски програми
•Продължителност: 10 месеца (една академична година)
•Стойност: до 30 000 USD стипендия, двупосочен билет до САЩ, здравна
застраховка
•Брой: 6 до 8 на година в зависимост от бюджета
•Специалности: всички области на науката и изкуствата с изключение на
клинична медицина и стоматология
•Последователност: Първо се кандидатства за стипендията, ако сте
одобрен, Комисията подава документите Ви в университетите, посочени във
формуляра, като има право да променя някои предложения в списъка.
•Избор на университети: Програмата работи с всички акредитирани частни
и държавни американски университети на територията на САЩ.
•Източници на информация:
http://www.petersons.com/graduate-schools/grad-search-by-subject.aspx
http://grad-schools.usnews.rankingsandreviews.com/best-graduate-schools.
http://www.fulbright.bg/bg/p-Iztochnici-na-informacia-za-obrazovanie-v-SashtUSA-24/
***Според проучването на Times Higher Education World University Rankings
за 2016-17 г. 25 американски университети са класирани сред първите 50
университета в света, в това число 7 сред първите 10.
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2017/worldranking#!/page/0/length/25/sort_by/rank_label/sort_order/asc/cols/rank_only

Стипендии “ФУЛБРАЙТ” за магистърски и
докторски програми
Тестове:
A) TOEFL (Test of English as a Foreign Language)
- Изисква се за всички магистърски и докторски програми

- Регистрация и материали за подготовка на www.ets.org/toefl
- Минимален резултат: 81 т.
- Отличен резултат: 101 т. и нагоре (максимум 120 т.)
- Препоръчително е резултатите да се представят при подаване на формуляра за
кандидатстване до 9 май, 2016 г. Ако представите резултат от друг тест за владеене на
английски език (IELTS, Cambridge Advanced, Cambridge Proficiency, etc.) и сте
номиниран за стипендия, ще трябва да представите валиден резултат от TOEFL до 15
септември 2016 г.

B) GRE (General Record Examinations)
- Изисква се за всички специалности освен право и бизнес администрация.
- Регистрация и материали за подготовка на www.ets.org/gre
- За кандидатите в научни и технически специалности, резултатите в математическата
част са много важни. Добрият резултат надвишава 155 т.
- За кандидатите в хуманитарни специалности, резултатите във вербалната част са
много важни. Добрият резултат надвишава 160 т.

Стипендии “ФУЛБРАЙТ” за магистърски и
докторски програми
Тестове:
C) GMAT (Graduate Management Admission Test)
-Изисква се за бизнес администрация
- Регистрация и материали за подготовка на www.mba.com
-Резултати над 600 т. се изискват от всички добри програми по бизнес
администрация.
Силното представяне на изпитите GRE и GMAT има голямо значение както при
номиниране на кандидатите за стипендии “Фулбрайт”, така и при приема и
финансовите условия, предложени от американските университети.
Представянето на тези резултати в срок до 8 май, 2017 г. прави кандидатурите
конкурентно-способни.

Стипендии “ФУЛБРАЙТ” за магистърски и
докторски програми
Попълване на формуляра за кандидатстване:
apply.embark.com/student/fulbright/international
Всички документи се подават като част от електронния формуляр в сканирани
приложения.
–Регистрация
–Инструкции
–Академична година
–Препоръки
–Сканирани дипломи
–Есета
–Study Research Objectives
–Personal Statement
Възможни източници на информация:
US: http://www.cws.illinois.edu/workshop/writers/tips/personalstatement/
UK: http://university.which.co.uk/advice/10-things-not-to-put-in-your-personal-statement

Стипендии “ФУЛБРАЙТ” за магистърски и
докторски програми
Съвместна стипендия за магистърски програми “Фулбрайт – Институт
Благодарност към Скандинавия” (10 месеца)
Стойност: 40 000 USD, двупосочен билет до САЩ, здравна застраховка
Брой: 1
Специалности: човешки права, история, социология, еврейски изследвания,
междукултурна комуникация и др.
Попълва се редовният формуляр за кандидатстване, като се включва и есето,
посочено в описанието на програмата.
Съвместна стипендия за магистри по бизнес администрация “Фулбрайт –
Бизнес колеж Прайс към университета на Оклахома” (2 години)
Стойност: Издръжка и учебни такси за периода на цялата магистърска
програма, двупосочен билет до САЩ, здравна застраховка
Брой: 1
Попълва се редовният формуляр за кандидатстване, като при избора на
университети се включва и Бизнес колеж Прайс към университета на Оклахома.

Стипендии “ФУЛБРАЙТ” за изследователска
дейност на докторанти
•Продължителност: до 6 месеца
• Стойност: Месечна издръжка, двупосочен билет до САЩ, здравна
застраховка
•Брой: 1-2 на година в зависимост от бюджета
•Специалности: всички области на науката и изкуствата с изключение на
клинична медицина и стоматология
•Покана: изисква се официално писмо-покана от образователна или
изследователска институция в САЩ за специалностите икономика, право и
архитектура
Попълва се редовният формуляр за кандидатстване, като се посочва статут
на “Visiting Researcher”

Стипендия “Хюбърт Х. Хъмфри”
•

Програмата в чест на покойния сенатор и вицепрезидент на САЩ Хюбърт Х.
Хъмфри е учредена през 1978 г.

•

Тя дава възможност на изявени специалисти от държавния и частния сектор да
повишат професионалната си квалификация в елитни институции в САЩ.

•

Стипендии се отпускат на професионалисти от цял свят, заемащи ръководни
или експертни длъжности в някоя от следните области: превенция и лечение
на наркомании и медикаментозни зависимости; превенция и контрол на
ХИВ/СПИН; здравна политика и управление; превенция и контрол на трафик
на хора; право и човешки права; планиране на образованието; управление
на човешки ресурси; публична администрация и анализ на обществена
политика; комуникации/журналистика; управление на природни ресурси и
околна среда; градско и регионално планиране; аграрна икономика;
индустриално управление; икономическо развитие, финанси и банково
дело.

•

Продължителност и местоназначение: 10 месеца в определен от
програмата университет

•

Специални изисквания: минимум бакалавърска степен, 5 год. стаж по
специалността, ръководна или експертна длъжност, резултат от тест TOEFL, 2
препоръки, попълнен онлайн формуляр.

•

Краен срок за подаване на документи: 1 септември, 2017 г.

КРАЙНИ СРОКОВЕ
• КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА СТИПЕНДИИ

«ФУЛБРАЙТ» ЗА 2018-2019 г.: 8 май, 2017 г.

•Представянето на резултати от TOEFL и GRE/GMAT до 8 май, 2017 г. се
счита за значително предимство при кандидатстване.
•Краен срок за представяне на официални резултати от тестовете:
15 септември, 2017 г.
•КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА СТИПЕНДИИ «ХЮБЪРТ ХЪМФРИ» ЗА
2018-2019 г.: 1 септември, 2017 г.

Информация на fulbright.bg
Централен офис: София,
бул. Витоша № 12, ет. 5,
тел: (02) 980 8212 и (02) 981 6830
Приемно време: 14 – 16 ч. всеки работен ден

 Езиково

обучение

• Учебен Център към Комисия “Фулбрайт” предлага подготовка за iBT

TOEFL, IELTS, GRE, GMAT, SAT, PMP подготовка и обучение по английски
език на всички нива.
• Информация и записване: София 1504, ул. “Панайот Волов” № 1, ет. 2,
ап. 6, тел. 02 944 0441, e-mail: studycenter@fulbright.bg

 Тестове
• Компютърен тест център "Фулбрайт" № 8007 администрира тестовете:

iBT TOEFL, GRE, PMI, CFM и GED
• Информация: София 1000, ул. “Алабин" №16, ет. 6; тел. 981 2215; e-mail:
stcsofia@fulbright.bg

Станете част от Фулбрайтовата общност

Свържете се с нас!

www.fulbright.bg
@FulbrightBG
www.facebook.com/fulbright.bulgaria
Мария Костова
Програмен координатор за стипендианти от България
Българо-американска комисия за образователен обмен
MKostova@fulbright.bg
тел: 02 980 82 12

