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Bulgar yüksek öğretim sistemi, tamamlanmış orta öğrenim diploması dolayısıyla 

orta öğrenimini bitirdikleri ülkedeki üniversitelerde yüksek öğrenim görme hakkını 

kazanan bütün yabancıların başvurularına açıktır.  

Bulgar yüksek öğretim sistemi, adayların bundan önce aldıkları dereceye 

(diplomaya) göre başvuru yapabildikleri şu üç eğitim derecesini içermektedir: 

1. Lisans Derecesi – örgün öğretim planına göre 4 yıllık eğitim; 

2. Yüksek Lisans (Master) Derecesi – örgün öğretim planına göre 5 yıllık 

eğitimden sonra (doğrudan doğruya Yüksek Lisans derecesine sahip olan 

öğrencilerin mezun olduğu Hukuk, Tıp ve ayrı olarak 1. ve 2. dereceleri, yani 

Lisans ve Yüksek Lisans dereceleri olmayan başka programlar için) yada Lisans 

Derecesinden sonra en az 1 yıllık eğitimden sonra verilir. Yüksek Lisans (Master) 

derecesi eğitimi, programın özelliğine, başvuruda bulunan öğrencinin mezun 

olduğu alana ve bundan önce edindiği dereceye (Lisans veya Yüksek Lisans 

diplomasına) bağlıdır. 

3. Doktora Derecesi (PhD) – örgün programa göre 3 yıllık veya parttaym 

programları için 4 yıllık eğitim. 

 



Sofya “St. Kliment Ohridski” Üniversitesinde 95 bölümü bulunan şu 16 fakülte 

vardır: 

Tarih Fakültesi 

Slav Filolojiler Fakültesi 

Klasik ve Modern Filolojiler Fakültesi 

Felsefe Fakültesi 

Pedagoji Fakültesi 

Hukuk Fakültesi 

Jeoloji-Coğrafya Fakültesi 

Biyoloji Fakültesi 

Kimya Fakültesi 

Matematik ve Bilişim Fakültesi 

Fizik Fakültesi 

İlahiyat Fakültesi 

İlk Okul ve Okul Öncesi Pedagojisi Fakültesi 

İktisat Fakültesi 

Gazetecilik ve Kitle İletişim Fakültesi  

Tıp Fakültesi 

Öğretmenlerin Bilgilendirilmesi ve Uzmanlaşması Bölümü 

Dil Eğitim Bölümü 

Spor Bölümü 

 

2008/2009 ders yılından beri şu yeni Lisans Programları mevcuttur: 

1. Beden Terbiyesi ve Spor – İlk Okul ve Okul Öncesi Pedagojisi Fakültesi; 

2. Tıbbi Rehabilitasyon ve Ergoterapi – İlk Okul ve Okul Öncesi Pedagojisi 

Fakültesi 

3. Ermeni Dili ve Kafkasya Dilleri – Klasik ve Modern Filolojiler Fakültesi; 



4. Matematik ve Bilgisayar Bilimleri – Matematik ve Bilişim Fakültesi 

5. Avrupa Birliği ve Avrupa Bütünleşmesi – fakülteler arası bir program. 

  

Öğrenciler, ayrı ayrı fakültelerin sunduğu programlara göre tam (full-time), gıyabi 

(parttaym) ve uzaktan öğretim çeşitleri arasında seçim yapabilmektir. 

Yabancı uyruklu öğrenciler, 

• eğitim, bilim ve kültür alanlarında değiş tokuş ile ilgili hükümetler arası 

anlaşmalar çerçevesinde; 

• Bakanlar Kurulu Kararnameleri uyarınca 

• tam öğrenim ücretini ödeyerek 

Sofya Üniversitesinde öğrenim görmek için başvuruda bulunabilmektedir. 

 

Başvuru Koşulları 

09.05.2000/79 sayılı (en son Haziran 2005’te değiştirildi) düzenlemeye göre 

yabancı vatandaşlar Bulgar yüksek eğitim kurumlarında öğrenim görmek için 

başvuru yapıp teslim ettikleri belgelere göre onaylanmakta ve kabul edilmektedir. 

Başvuran kişinin seçtiği bölümün niteliğine göre diplomadan ağırlıklı derslerin not 

ortalaması, Türkiye’deki orta öğrenim değerlendirme sistemine göre en yüksek 

notun % 62 sinden daha az olamaz (İyi notuna denk). 

Bulgar Yüksek Öğretim Kararnamesindeki madde 95(6)’e göre çifte vatandaş olan 

öğrenciler (Bulgar ve yabancı), Bulgar üniversitelerde yabancı öğrenci olarak 

okumaya başvurursa, öğrenim ücretinin yarısını (% 50sini) ödemektedir. Bulgar 

öğrencilerle beraber burs kazanmak için yarışarak başvuru yapabilirler. Bu 

durumda onlar orta öğrenim diplomasındaki (yurt dışında verilmişse) notları 

Bulgar değerlendirme sistemine denkleştirtmelidir. 

 



Başvuru Tarihleri 

Resmen tercüme edilmiş ve Bulgar kanunlarına uygun olarak onaylanmış gerekli 

tüm başvuru belgelerinin başvuru yapılan ders yılının 15 Eylül tarihine kadar 

teslim edilmesi gerekmektedir. Başvuru belgeleri yabancı öğrencilerden sorumlu 

görevliye hitaben Yabancı Öğrenciler İşleri Ofisine teslim edilmelidir – oda 214, 

Rektörlük, Sofya “St. Kliment Ohridski” Üniversitesi. Başvuru belgeleri elden 

Yabancı Öğrenciler İşlerine teslim edilebilir yada iadeli taahhütlü mektupla 

gönderilebilir. E-postayla gönderilen veya uygun bir şekilde düzenlenmemiş 

belgeleri içeren başvuru belgeleri kabul edilmeyecek ve değerlendirilmeyecektir. 

Aday öğrencilerin belgeleri Sofya Üniversitesi  tarafından değerlendirildikten 

sonra uzun vadeli (D Tipi) vize verme işleminin yerine getirilmesi için Bulgaristan 

Eğitim ve Bilim Bakanlığına gönderilmektedir. 

 

Tam öğrenim ve parttaym öğrenimi gören öğrenciler için akademik ders yılının 

düzenlenmesi, üniversite açılışıyla Sofya Üniversitesi Rektörü tarafından 

belirlenmektedir. Bütün tam öğrenim gören öğrenciler için akademik ders yılı, her 

biri 15 hafta süren iki dönemden ibarettir: 

kış dönemi – 1 Ekimden 25 Ocağa kadar (15 hafta); 

yaz dönemi – 24 Şubattan 14 Hazirana kadar (15 hafta). 

Bulgaristan’da yüksek öğretim kurumlarına kabul edilen yabancı vatandaşlar yıllık 

bazında Bakanlar Kurulu’nca belirlenen eğitim ücretleri ödemektedir. Ücretlerin 

toplam yıllık miktarı, Euro (Avro) veya Bulgar Merkez Bankasının resmi döviz 

kuruna gore Bulgar Levası olarak belirlenmiştir. Ücretler iki eşit taksitle her 

dönem başında Sofya Üniversitesi Banka Hesabına yatırılarak ödenebilir.  

 

 



Sofya Üniversitesine Başvuru İçin Gerekli Belgeler: 

Öğrenim ücreti ödeyen yabancı öğrenciler, şu belgeleri arzetmektedir: 

• Kısa özgeçmişini (CV) ve eğitim görmek istedikleri fakülte, bölüm, öğrenim 

şekliyle süresi ve derece programını içeren Başvuru Formu. Başvuru 

formunda aday öğrencinin Bulgarca yeterliliği seviyesini net bir şekilde 

belirtmesi gerekmektedir; 

• Tam süreli eğitim görmek isteyen yabancı aday öğrenciler ilişikte öğrenim 

süresince aldıkları dersleri ve bu derslerden aldıkları notları gösteren not durum 

belgesi (TRANSKRİPT) bulunan onaylı tamamlanmış orta öğrenim diploması 

örneği ile legalleşmiş tercümesi teslim etmelidir; 

• Tam süreli olmayan eğitim görmek isteyen aday öğrenciler tarafından yukarıda 

belirtilen tüm belgeler ve/ya üniversiteye kayıtlı oldukları sürece almış oldukları 

dersleri, notlarını ve akademik başarı durumlarını gösteren üniversite not 

dökümü belgesi (AKADEMIK TRANSCRIPT) sunulmalıdır. Yüksek Lisans 

veya Doktora derecesine başvuran yabancı öğrencilerin lisans ve/ya master 

diplomalarının legalleşmiş tercümelerini ve/ya üniversite not dökümü 

belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir; 

• Yetkili bir kurum tarafından verilen ve aday öğrencinin orta öğrenimini 

tamamladığı ülkede yüksek öğrenim görme hakkına sahip olduğunu gösteren 

Öğrenim Görme Hakkı Belgesi; 

• Başvuru tarihi öncesi son bir ay içerisinde çıkartılmış ve aday öğrencinin 

geldiği ülkedeki ilgili makamlarca onaylanmış olan Sağlık Raporu; 

Diplomanın ve sağlık raporunun Bulgaristan Cumhuriyeti ile Türkiye 

Cumhuriyeti arasında hükümetler arası sözleşmelerdeki hükümlere uygun 

olarak legalleşmesi (apostil tasdikli), Bulgarca’ya tercüme edilmesi ve 

onaylanması gerekmektedir; 



• Aday öğrencinin, Latin harfleriyle okunaklı yazılmış adı, doğum tarihi ve yerini 

belirten kimlik kartı veya pasaport fotokopısi. Çifte vatandaş adaylar da Bulgar 

kimlik kartları veya pasaportlarının fotokopilerini arzetmelidir. İki kimlik kartı 

veya pasaporttaki isimlerde fark ortaya çıktığı zaman, başvuru yapan, iki ismin 

aynı kişiye ait olduğunu gösteren noterlikçe onaylı kimlik beyannamesi de 

sunmalıdır; 

• Aday öğrencinin eğitim süresince maddi ihtiyaçlarının temin edileceğine ait 

beyanname (isteğe bağlı); 

• 4 adet güncel vesikalık fotoğraf.  

 

Bulgarca Eğitimi 

Sofya “St. Kliment Ohridski” Üniversitesi, yabancı öğrencilere genel ve özel dil 

eğitimi sunmaktadır. Bulgarca eğitimi Slav Dilleri Fakültesi (hümaniter alandaki 

öğrenciler için) ve Dil Öğretimi Bölümü (bilim alanındaki öğrenciler için) 

tarafından yapılmaktadır. 

Yabancı öğrencilere genel ve özel dil eğitimi resmen kabul edilmiş öğretim planı 

ve programına göre düzenlenmiştir. Dil eğitimi 9 aydan az olmamak şartıyla (1 

akademik yıl boyunca) ve en fazla on kişilik gruplarda gerçekleştirilmektedir. 

Eğitim zorunlu kurslardan ibaret olup akademik ders halinde süreleri en az şöyle 

olur: 

Hümaniter alanda öğrencilere: 800 Bulgarca ders saati; 

Kalan tüm öğrencilere: 650 Bulgarca ders saati; 

Özel derslerde Bulgarca eğitimi: 350 ders saati. 



Doktora öğrencileri ve ihtisas yapan öğrencilerin dil eğitimi en fazla on kişilik 

gruplarda en az 6 ay sürmektedir.  

Bulgarca eğitim kursları, Bulgarca’dan sözlü ve yazılı sınavla sonuçlanmaktadır. 

Özel eğitim kursları, bütün öğretilen derslerden sınavla sonuçlanmaktadır. Genel 

ve özel derslerden sınavları başarılı geçen tüm yabancı öğrenciler, Sofya 

Üniversitesine birinci sınıf öğrencisi kaydını yaptırabilme hakkını veren Eğitim ve 

Bilim Bakanlığı tarafından resmen onaylanmış sertifika almaktadır.  

Bulgarca seviyeleri yeterli olan aday öğrenciler kurslara katılmadan sınavlara 

girebilmektedir. 

 

Başvuru ve Kayıt İşlerinden Sorumlu Daireler 

YABANCI ÖĞRENCİLER İŞLERİ 

Lisans ve Yüksek Lisans Programları 

Sofya “St. Kliment Ohridski” Üniversitesi 

“Tzar Osvoboditel” cad. No 15 

Oda 214 

Tel. (+359 2) 93 08 548; 846 35 46 

faks (+359 2) 946 02 55 

e-posta: foreignstud@admin.uni-sofia.bg 

Bayan Elena Tsenkova (müfettiş) 

 

 

mailto:foreignstud@admin.uni-sofia.bg�


Doktora Öğrencileri ve Öğrenim Sonrası İhtisas Bölümü 

Sofya “St. Kliment Ohridski” Üniversitesi 

“Tzar Osvoboditel” cad. No 15 

Oda 18 

Tel. (+359 2) 46 21 85; 93 08 445 

faks (+359 2) 946 02 55 

e-posta: doctoranti@admin.uni-sofia.bg 

Bayan Nadezhda Prodanova 

(Doktora Öğrencileri ve Öğrenim Sonrası İhtisas Bölümü Başkanı) 

 

LLP/Erasmus Öğrencileri 

Avrupa Eğitim Programları Merkezi 

Sofya “St. Kliment Ohridski” Üniversitesi 

“Tzar Osvoboditel” cad. No 15 

Oda 5 

Tel. (+359 2) 944 64 23; 93 08 700 

faks (+359 2) 986 15 97 

e-posta: socrates@admin.uni-sofia.bg 

Bay Roumen Grigorov 

(Uluslar Arası İlişkiler Bölümü Başkanı) 
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Konaklama İmkanları 

Sofya Üniversitesi yabancı öğrencilere Studentski Grad’da (Öğrenci Sitesinde) 

bulunan öğrenci yurtlarında konaklama sunmaktadır. Boş oda varlığına bağlı 

olarak konaklama, mutfağı ortaklaşa kullanılan banyolu 2 kişilik odalar (aylık 

ücreti yaklaşık 35 Eu) veya mutfağı ortaklaşa kullanılan banyolu 3 kişilik 

odalardan ibarettir (aylık ücreti yaklaşık 30 Eu).  

Yabancı öğrencilere İnternet bağlantısı olan aylık kirası 150 Eu (kişi başına 75’er 

Eu) olan daha kaliteli iki kişilik odalar yakında tadilatı yapılmış üniversite 

pansiyonunda (Studentski grad’da blok 8) sunulmaktadır.  

 

Öğrenci yurtlarında konaklamadan sorumlu birimler: 

1700 Sofya, Studentski grad 

Hristo Botev cad. blok 42-Б 

103 ve 105 Nolu odalar 

tel. (+359 2) 868 92 74; 963 42 38 

faks (+359 2) 963 42 38 

e-posta: goranov@sbo.uni-sofia.bg 

p.goranov@uni-campus.net 

Bay Petko Goranov 

(Öğrenci Sosyal İşleri Başkanı) 
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Faydalı linkler: 

SOFYA “St. Kliment Ohridski” ÜNİVERSİTESİ hakkında daha fazla bilgiler 

Üniversitenin resmi web sitesinden edinebilir: www.uni-sofia.bg 

Fakülteler ve programlar için bilgiler – www.uni-sofia.bg/faculties 

Bulgar Eğitim ve Bilim Bakanlığı – www.minedu.government.bg 

Sofya Belediyesi – www.sofia.bg/en/index_en.asp 

 

Sağlık Hizmetleri 

Avrupa Birliği üyesi olmayan ülke vatandaşları Bulgaristan’ı ziyaret etmeden önce 

geldikleri ülkelerde sağlık sigortası yaptırmalıdır. Bulgaristan’ın sağlıkla ilgili 

düzenlemelerine göre yabancı öğrenciler herhangi bir tıbbi kontrol, danışma veya 

hizmet için para ödemelidir. Ülkelerine döndükten sonra yaptıkları sağlık 

masrafları ilgili sigorta şirketi tarafından karşılanacaktır.   
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