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БАКАЛАВЪР
МАГИСТРАТУРА
ДОКТОРАНТУРА

НАУЧЕН ПРЕСТОЙ



БАКАЛАВЪР (1ВА ГОДИНА)

• кандидатът да е в последна година на
  средното образование 

• отличен успех в училище

• ниво на френски език DELF B2 или DALF C1

• поета е таксата за записване в университета 
  (1000€ максимум, с някои изключения)

• поета е медицинската осигуровка

• месечна издръжка в размер на 700 евро. 

МАГИСТРАТУРА (5ТА ГОДИНА)

• титуляр на диплома за степен Бакалавър 
  или студент последна година във висшето

  образование

• поета е таксата за записване в университета 
  (1000€ максимум, с някои изключения)

• поета е медицинската осигуровка

• месечна издръжка в размер на 700 евро. 

ДОКТОРАНТУРА ПОД ДВОЙНО 
НАУЧНО РЪКОВОДСТВО

• титуляр на диплома за степен Mагистър

• зачисление на докторанта в България

• административно записване в двете учебни 
  заведения, българско и френско

• двама научни ръководители

• подписана конвенция между българския
  и френския университет

• последователни престои в България и във 
  Франция, от които 3 престоя по 4 месеца

  във Франция

• поема се таксата за записване във
  френския университет при необходимост

• поета е медицинската осигуровка

• месечна издръжка за всеки престой във 
  Франция в размер на 1500 евро. 

LICENCE (L1)

• être inscrit en dernière année d’études 
secondaires

 
• excellents résultats scolaires

• niveau de français DELF B2 ou DALF C1

• prise en charge des frais de scolarité (1000€ 
maximum, sauf exception)

• prise en charge de la couverture sociale

• allocation mensuelle de 700 €

MASTER (M2)

• titulaire d’un diplôme de Bakalavar ou étudiant 
en dernière année d’études

• prise en charge des frais de scolarité
(1000€ maximum, sauf exception)

• prise en charge de la couverture sociale

• allocation mensuelle de 700 €

THÈSE EN COTUTELLE
 

• titulaire d’un diplôme de Master 

• attestation d’inscription en thèse en Bulgarie

• inscription administrative dans les deux 
universités, bulgare et française

• deux directeurs de thèse

• convention de cotutelle signée entre les deux 
établissements

• périodes alternées en Bulgarie et en France, 
dont 3 séjours de 4 mois en France

• prise en charge des frais de scolarité en France, 
si nécessaire 

• prise en charge de la couverture sociale

• allocation mensuelle de 1500 € pour chaque 
séjour en France

СТИПЕНДИИ ЗА
ОБУЧЕНИЕ

ВСИЧКИ НАУЧНИ ОБЛАСТИ

BOURSES
D’ÉTUDES

TOUS DOMAINES



29 април 2022
Краен срок за

подаване на кандидатурите:  

Документи се приемат
и разглеждат през

цялата година.

29 avril 2022
Date limite de

dépôt des candidatures: 

BOURSES POUR 
« SÉJOUR SCIENTIFIQUEDE HAUT NIVEAU »

СТИПЕНДИЯ ЗА 
„НАУЧЕН ПРЕСТОЙ    НА ВИСОКО НИВО“

TOUS DOMAINES

ДОКТОРАНТУРА ПОД СЪВМЕСТНО 
НАУЧНО РЪКОВОДСТВО

•  титуляр на диплома за степен Mагистър

•  зачисление на докторанта в България

• административно записване в българското
учебно заведение

• двама научни ръководители

• писмено съгласие от двамата научни
ръководители

• договор за съвместно научно ръководство
подписан от заинтересованите страни

• график на престоите във Франция,
подписан от двамата научни ръководители

• поета е медицинската осигуровка

• месечна издръжка за престоите във
Франция в размер на 1500 евро. 

CODIRECTION
INTERNATIONALE 

•  titulaire d’un diplôme de Master 

•  attestation d’inscription en thèse en Bulgarie 

•  inscription administrative
à l’université bulgare

•  deux directeurs de thèse

•  accord de codirection signé par les
deux directeurs de thèse

•  calendrier des séjours en France signé par
les deux directeurs de thèse

•  prise en charge de la couverture sociale

•  allocation mensuelle de 1500 € pour chaque
séjour en France

ДОКТОРАНТИ И
МЛАДИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ

•  научен престой във Франция в рамките
на 1 месец максимум

•  зачисление на докторанта в българско
висше учебно заведение

•  младите изследователи да са на щат
в български университет или център за 

научни изследвания  

•  поета е медицинската осигуровка

•  месечна издръжка в размер на 1704 евро 

УТВЪРДЕНИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ
•  научен престой във Франция в рамките

на 1 месец максимум

•  да са на щат в български университет или
център за научни изследвания като

преподавател или изследовател

•  поета е медицинската осигуровка

•  месечна издръжка в размер на 2055 евро

Les dossiers sont traités
et les bourses sont attribuées

au fil des demandes.

DOCTORANTS ET
JEUNES CHERCHEURS

•  séjour scientifique en France d’un
mois maximum

•  pour les doctorants – inscription en doctorat
en Bulgarie

•  pour les jeunes chercheurs – être rattaché à 
une université ou un centre de recherche 

scientifique bulgares  

•  prise en charge de la couverture sociale

•  allocation mensuelle de 1704 €  

CHERCHEURS CONFIRMÉS
•  séjour scientifique en France d’un

mois maximum

•  être titulaire d’un poste d’enseignant chercheur 
dans une université ou un centre de recherche 

scientifique bulgares

•  prise en charge de la couverture sociale

•  allocation mensuelle de 2055 €

ВСИЧКИ НАУЧНИ ОБЛАСТИ



Френски институт в България

Тел.: 00 359 2 937 79 64
bissera.kolarova@institutfrancais.bg

www.institutfrancais.bg  

Institut français de Bulgarie

Tél  00 359 2 937 79 64
bissera.kolarova@institutfrancais.bg

www.institutfrancais.bg  
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