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Франкофонското на-
правление на Стопанския 
факултет при Софийския 
университет „Св. Кли-
мент Охридски” е създа-
дено с активната подкре-
па на Френския културен 
институт при посолство-
то на Република Франция 
в България. То предлага 
отлично обучение, съгла-
сувано с европейските норми и насочено към успешната 
професионална реализация на студентите.

Направлението съществува от учебната 1995/1996 г., 
когато в специалност Стопанско управление са приети 
първите студенти с обучение на френски език за придо-
биване на образователно-квалификационната степен ба-
калавър.

От учебната 2005/2006 г. стартира и бакалавърска-
та програма по Икономика с обучение на френски език.
Студентите постъпват в двете бакалавърски програми 
към Франкофонското направление – по Стопанско упра-
вление и по Икономика – с приемен изпит или матура по 
математика и приемен изпит по френски език.

За доброто развитие на Франкофонското направление 
е създаден българо-френски консорциум, в рамките на 
който вече повече от 10 години продължава успешното 
сътрудничество между Стопанския факултет на Софий-
ския университет „Св. Климент Охридски”, Университе-
та Монтескьо – Бордо IV и Научно-технологическия уни-
верситет в гр. Лил – Лил I.

По линия на българо-френския консорциум и благода-
рение на подкрепата на Френския културен институт 
всяка година във факултета пристигат гост-преподава-
тели Лил, които водят различни специализирани курсове. 
По време на следването си студентите могат да се обу-
чават по програмата Еразъм – Сократ за един семестър 



в Париж, Бордо и Лил, както и в други университети във 
Франция. 

От 2001 г. успешно завършилите Франкофонската 
програма получават освен диплома за образователно-
квалификационна степен “бакалавър” от Софийския уни-
верситет „Св. Климент Охридски” и Diplôme universitaire 
d’études françaises de gestion (DU) от университета 
Монтескьо – Бордо IV.

От академичната 2009/2010 учебна година Стопан-
ският факултет и Университетът за наука и технологии 
Лил 1 с подкрепата на Центъра за култура и сътрудни-
чество «Френски институт» София предлагат диплома 
Лисанс по икономически науки и управление. Съгласно Бо-
лонската конвенция досегаштата диплома DU вече не се 
издава.

Дипломата дава право на студентите да се запишат 
в първа година на магистърска програма във френски 
университет или в друг университет на държава член-
ка на Европейския съюз. Кандидатите за тази диплома 
трябва да са приети във франкофонския филиал по иконо-
мика и стопанско управление в Стопанския факултет на 
Софийския университет -  и да получат одобрение за за-
писване в лисанс от Университета Лил 1. Продължител-
ността на обучение е 6 семестъра, които отговарят на 
първите три години обучение в Стопанския факултет. 
В програмата, която следва българския учебен план, са 
включени допълнителни курсове според изискванията на 
френския учебен план, които позволяват на студента да 
се запише в лисанс в началото на третата година (5-ти 
семестър).

След завършването на бакалавърските програми 
студентите могат да продължат обучението си в ма-
гистърските програми на Стопанския факултет, в IFAG 
(Франкофонски институт по администрация и управле-
ние) – София, както и във франските университети, 
като кандидатстват за стипендии, предоставяни от 
френското правителство.



Изградените отношения между френската и бъл-
гарската страна имат своите успехи и в областта на 
съвместното ръководене на докторанти, стажовете, 
съвместните научноизследователски програми, симпо-
зиумите и международните конференции. 

Със съдействието на Френския културен институт 
в Стопанския факултет са оборудвани зали за обучение 
със съвременна аудио-визуална техника, както и библио-
тека с френскоезична литература в областта на упра-
влението и икономиката, която непрекъснато се допълва 
с нови заглавия.

Директор на Франкофонското направление е
доц. д-р Соня Вътева -  soniavateva@gmail.com
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