Стипендия за обучение със съвместно финансиране за придобиване на инженерна
диплома на Висшето училище по леярство и металургия съвместно с
инженерното висше училище
« Aр e Метие »
Обучение с редуване на учебни занимания и стаж в предприятие
Френски институт в България – Монтюпе България
Френският институт в България и Монтюпе България предлагат стипендия на студенти
завършили български университети и желаещи да станат инженери по създаване и
произдводство специализирани в областта на леярството и металургията.
Продължителността на обучението е три години. Редуват се последователно 3 месеца в
учебното заведение, 3 месеца в предприятието през първите две години, после 6 месеца
в учебното заведение, 6 месеца в предприятието през третата година, време необходимо
за подготовка и реализация на дипломна работа в края на обучението.
Профил на кандидата




Придобита диплома Бакалавър или инженер по материалознание или механика
Ниво на френски език съответстващо на изискванията на учебното заведение
Добро ниво на английски (говорим и писмен)

Условия за прием



По диплом и интервю
Окончателния прием зависи от придобитате диплома и наличието на подписан
договор с приемащо предприятие, което ще осигурява стажа (в случая стажа ще
се проведе в Монтюпе в Русе).

Кариерно развитие


След обучението във Франция
Монтюпе България в Русе.

кандидатът ще бъде назначен на работа в

Стипендия





800 евро на месец чиста сума (за 16 месеца обучение във Франция)
Поемане на таксата за записване в учебното заведение до 5 000 евро
Приоритетен достъп до жилище с преференциален наем в студентско общежитие
700 евро, предназначени за учебни цели (закупуване на компютър, канцеларски
разходи и др.)

Как да кандидатстваме ?
Досието за кандидатстване се подава в Отдела за стипендии във Френския институт в
България и трябва да съдържат следните документи, преведени и легализирани :







CV със снимка
копие на личната карта
мотивационно писмо, представящо проекта за обучение и целта на кандидата
препоръка от преподавател или работодател
копие на бакалавърската диплома и на академичната справка
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