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ИСПАНИЯ      http://www.ua.es/ 
Universidad de Alicante  
    
2 места Х  5 месеца      за втори и трети курс 
Обучението е на испански език 
Специалност: Management/Economics 
ИСПАНИЯ 
University of the Basque Country  
Business School of Donostia – San Sebastian http://www.enpresa-donostia.ehu.es/ 
2 места х 10 месеца     за втори и трети курс 
Специалност: 340 Business studies 
Обучението е на испански език. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ПОРТУГАЛИЯ     http://www.upt.pt 
Universidade Portugalense –IDH 
2 места х 9 месеца 
Обучението е на португалски 
Специалност: Management/Economics  за втори и трети курс 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ГЪРЦИЯ 
Athens University of Economics and Business      http://www.aueb.gr 
2 места х 5 месеца 
Обучението е на английски+   за втори и трети курс 
Службна бележка от приемния изпит по английски език 
Специалност: 04.7 Marketing 
КИПЪР 
Frederick University Cyprus    http://www.frederick.ac.cy 
2 места х 5 месеца     за втори и трети курс 
Обучението е на английски+    
Службна бележка от приемния изпит по английски език  
Специалност Стопанско управление 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
БЕЛГИЯ 
Erasmushogeschool     http://www.ehb.be 
2 места х 5 месеца     за втори и трети курс 
През първия семестър могат да се запишат курсове in Languages, Hotel Management, Tourism 
and Recreation Management, Communication Management, Office Management. (английски език), 
където обучението е на английски език. 
През втория семестър има възможност за практика: Hotel Internship, Communication Internship, 
Tourism Internship (много добър френски +английски език). 
Подходящо е за бакалаври, които имат интерес към работа в туризма, маркетинга. 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 
University of Greenwich, London, UK   http://www.gre.ac.uk 
Business School 
1 място за бакалаври за 9 месеца сп. Ст. у-ие   бакалаври/магистри 
1 място за магистри за 9 месеца сп. Туризъм 



Обучението е на английски+    
Службна бележка от приемния изпит по английски език 
за бакалаврите 
Заб. Слежебната бележка с оценката от приемния изпит по английски език се 
получава в Ректората „Отдел Студенти” 
 
ЧЕХИЯ 
Tomas Bata University in Zlin, Czeck Republic, 
Faculty of Logistics and Crisis                    http://www.flkr.utb.cz 
2 места по 5 месеца      бакалаври/магистри 
Обучението е на чешки език 
Сп. Икономика и стопанско управление 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ТУРЦИЯ 
Gaziosmanpasa University, Tokat, Turkey   http://www.gop.edu.tr/ 
3 места х 10 месеца 
СП. Икономика и Стопанско у-ие 
Обучението е на турски език 
 
ИТАЛИЯ 
Universita’ degli studi di Perugia   http://www.unipg.it 
 
2 места Х  6 месеца   
       за втори и трети курс 
Обучението е на италиански език 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Universita’ di Messina    http://www.unime.it 
 
1 място Х  6 месеца   
Специалност: Икономика    за втори и трети курс 
Обучението е на италиански език 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Universita’ degli studi di Firenze   http://www.unifi.it/ 
 
1 място Х  10 месеца      за втори и трети курс 
Специалност: Икономика 
Обучението е на италиански език 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 


