СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"
СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ
И
УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ ЛИЛ 1
С подкрепата на Центъра за култура и сътрудничество
"Френски институт" София
ПРЕДЛАГАТ
ДИПЛОМА ЛИСАНС ПО ИКОНОМИЧЕСКИ НАУКИ И УПРАВЛЕНИЕ

След повече от десетгодишно успешно съществуване в Университета за наука и
технологии Лил 1, дипломата лисанс по икономически науки и управление се предлага
и в рамките на Стопанския факултет на СУ "Св. Климент Охридски" от есента на 2009
година.
Обучение
Специализирано обучение по икономика и управление: микроикономика,
макроикономика, управление, счетоводство, математика и статистика
Диплома
Френска диплома лисанс по икономически науки и управление от Университета Лил 1.
Дипломата дава право на студентите да се запишат в първа година на магистърска
програма във френски университет или в друг университет на държава членка на
Европейския съюз.
Условия за прием
Кандидатите трябва да са приети във франкофонския филиал по икономика и стопанско
управление в Стопанския факултет на Софийския университет - и да получат
одобрение за записване в лисанс от Университета Лил 1.
Организация на обучението
Продължителност: 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).
Език на преподаване: 80% на френски, 20% на български език

Програмата включва стаж по специалността от минимум 30 дни през третата учебна
година.
Прием
Студентите са длъжни да се снабдят с комплект документи за кандидатстване, да ги
попълнят и да ги предадат преди 15.Х.2009 г. при Милка Тонова
milka.tonova@institutfrance.bg
За контакти :
доц. д-р Арменухи Пирян
СУ "Св. Климент Охридски"
Стопански факултет
бул. "Цариградско шосе" 125, бл.3, кабинет 507, София 1113
e-mail : pirian@feb.uni-sofia.bg
Тел. : (+ 359 2) 971 10 02 / 465 или 422 9465
Факс : (+ 359 2) 87399 41
Милка Тонова
Отговорник по проекти
Университетско сътрудничество
"Френски институт"
e-mail : milka.tonova@institutfrance.bg
Тел. : (+ 359 2) 937 79 45 / 48

ПРОЦЕДУРАТА ПО ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ВЕЧЕ Е СТАРТИРАЛА.
ОЧАКВАМЕ ВИ!

