Ερωτηματολόγιο για Σπουδές στο Εξωτερικό / Questionnaire for Studying Abroad
A. Εισαγωγή
Γιατί ένας/μια φοιτητής/τρια να προτιμήσει τη χώρα Στα πανεπιστήμια της Βουλγαρίας μπορείτε να
σας για σπουδές;
βρείτε όλες τις ειδικότητες σε bachelor και master
προγράμματα.
Β. Κριτήρια εισδοχής
1. Ποιά είναι τα κριτήρια εισδοχής για τους Κύπριους 1. Οι ευρωπαίοι υποψήφιοι φοιτητές μπορούν να
υποψήφιους;
δώσουν εξετάσεις για τις επιθυμητές ειδικότητες υπό
τους ίδιους κανόνες εξέτασης που ισχύουν για τους
βούλγαρους φοιτητές, σύμφωνα με τον οδηγό των
υποψηφίων φοιτητών για την ανάλογη σχολική χρονιά
ή μπορούν να συμμετάσχουν στην κατάταξη για
ειδικότητες, για τις οποίες μπορούν να θέσουν
υποψηφιότητα, μόνο σύμφωνα με τους βαθμούς των
κρατικών απολυτηρίων εξετάσεων. Η βαθμολογία
σχηματίζεται από το βαθμό της βουλγάρικης γλώσσας
(από το προκαταρτικό έτος) και το βαθμό από τα ειδικά
μαθήματα της ανάλογης ειδικότητας.

2. Τα κριτήρια εισδοχής διαφέρουν ανάλογα με το 2. Ναι, ανάλογα με την ειδικότητα που επιθυμούν, οι
θέμα των σπουδών; Παρακαλώ εξηγήστε.
υποψήφιοι φοιτητές πρέπει να δώσουν εξετάσεις για
τις επιθυμητές ειδικότητες ή μπορούν
να
συμμετάσχουν στην κατάταξη για ειδικότητες, για τις
οποίες μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα, μόνο
σύμφωνα με τους βαθμούς των κρατικών απολυτηρίων
εξετάσεων.
3. Μπορείτε να δώσετε κάποια παραδείγματα
προσόντων που χρειάζεται να έχουν υποψήφιοι για
συγκεκριμένες σπουδές, όπως π.χ.














Ιατρική
Παραϊατρικά Επαγγέλματα
Τεχνολογικές Επιστήμες
Καλών Τεχνών
Μουσική
Αρχιτεκτονική
Άλλα:
Paramedical Professions
Technological Sciences:
Fine Arts
Music:
Architecture
Other:

π.χ. Ιατρική
Οπωσδήποτε στο απολυτήριο πρέπει να
υπάρχουν βαθμοί βιολογίας και χημείας. Οι
υποψήφιοι δίνουν εξετάσεις
βιολογίας και
χημείας ( όταν οι σπουδές είναι στα βουλγαρικά)
και τεστ στα αγγλικά (όταν οι σπουδές είναι στα
αγγλικά).

4. Σε περίπτωση που δεν πληρούνται κάποια από τα Υπάρχει προκαταρκτικό έτος ( foundation course) στο
κριτήρια εισδοχής υπάρχει εναλλακτική επιλογή (π.χ. Τμήμα
Γλωσσικής
Εκπαίδευσης
του
foundation course);
Πανεπιστημίου Σόφιας “St. Kliment Ohridski”. Κατά
τι διάρκειά του οι φοιτητές μπορούν ν’ αλλάξουν
ειδικότητα με την βοήθεια των καθηγητών τους. Το
Τμήμα οργανώνει επίσκεψη σε διάφορα πανεπιστήμια
για να κάνουν οι φοιτητές την καλύτερη επιλογή.
5. Χρειάζονται και κάποιες επιπρόσθετές εξετάσεις Ανάλογα με την ειδικότητα και τις απαιτήσεις της
εισαγωγής στα ιδρύματα της χώρας σας;
ειδικότητας.
Γ. Διαδικασία υποβολής αίτησης
1. Ποιά είναι η συνήθης διαδικασία και η καθορισμένη 1. Δικαιολογητικά απαραίτητα για την εισαγωγή
χρονική περίοδος υποβολής των αιτήσεων;
στα ΑΕΙ της Βουλγαρίας:
1. Μηχανογραφικό δελτίο με σύντομα βιογραφικά
στοιχεία και τα ΑΕΙ στα οποία οι υποψήφιοι
επιθυμούν να φοιτήσουν.
2. Φωτοαντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου μαζί με
την αναλυτική βαθμολογία για τους
εισαγόμενους σε προγράμματα σπουδών
πλήρους φοίτησης με απόκτηση βαθμού
Bachelor ή Master.
3. Έγγραφο που χορηγείται από αρμόδιο όργανο
και βεβαιώνει πως ο υποψήφιος έχει το
δικαίωμα να συνεχίσει την εκπαίδευσή του
στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της
χώρας όπου και έχει εκδοθεί το απολυτήριο
Λυκείου.
4. Ιατρική βεβαίωση που εκδόθηκε ένα μήνα πριν
από την ημερομηνία της εισαγωγικής εξέτασης,
επικυρωμένη από τις αρμόδιες αρχές στη
χώρα του υποψηφίου.
5. Αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων
ιθαγένειας – για τους κατόχους διπλής
ιθαγένειας, εκ των οποίων η μία είναι
Βουλγαρική.
6. Αντίγραφο της ταυτότητας .
7.

Τα έγγραφα 2, 3 και 4 πρέπει να είναι
επικυρωμένα με τη σφραγίδα της Χάγης
(Apostille), μεταφρασμένα στη βουλγαρική
γλώσσα και επικυρωμένα στην Πρεσβεία ή
στο Προξενείο της Βουλγαρίας

8. Τέσσερις (4) φωτογραφίες
2. Υπάρχει κάποιος κεντρικός φορέας συγκέντρωσης 2. Όλο το έτος αντιπρόσωπος του Τμήματος δίνει
αιτήσεων ή το κάθε πανεπιστήμιο έχει ξεχωριστό πληροφορίες στα ελληνικά από τη Βουλγαρία και
σύστημα υποβολής αιτήσεων;
συνήθως τον Αύγουστο στην Πρεσβεία της
Βουλγαρίας δίνει πληροφορίες και δέχεται επίσημα τα
χαρτιά των υποψηφίων.
Δ. Γλώσσα Φοίτησης:
D. Βουλγαρικά (σε ορισμένες ειδικότητες και Αγγλικά)

1. Υπάρχουν Αγγλόφωνα ιδρύματα στη χώρα σας ή 1. Υπάρχουν ειδικότητες στις οποίες η φοίτηση μπορεί
προγράμματα σπουδών στην Αγγλική γλώσσα;
να είναι στα Βουλγαρικά ή στα Αγγλικά
2. Υπάρχουν πιστοποιημένα κέντρα γλωσσών που 2. Το Τμήμα Ξένων Γλωσσών και Αλλοδαπών
μπορεί κάποιος/α να μάθει τη γλώσσα της χώρας;
Φοιτητών του Πανεπιστημίου Σόφιας “St. Kliment
Ohridski”. Το 2012 μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του
ελέγχου η τυποποιημένη εξέταση Βουλγαρικής
γλώσσας ως ξένης, επιπέδου Β2 του Ενιαίου
Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες,
έλαβε το σήμα ποιότητας της Ένωσης Εξεταστών
Γλωσσομάθειας στην Ευρώπη ALTE (ALTE Q-mark).
Το Τμήμα Ξένων Γλωσσών και Αλλοδαπών Φοιτητών
του Πανεπιστημίου Σόφιας “St. Kliment Ohridski”είναι
μέλος της ALTE από το 2007. Η ALTE είναι μια ένωση
ιδρυμάτων από την Ευρώπη, το καθένα από τα οποία
παρέχει στους εκπαιδευόμενους προγράμματα
εξετάσεων και χορηγεί πιστοποιητικά γλωσσομάθειας
σε όσους έχουν επιτύχει στις εξετάσεις πιστοποίησης
γλωσσομάθειας.
Οι
εξετάσεις
πιστοποίησης
γλωσσομάθειας διοργανώνονται από κάθε μέλος της
ALTE για την μητρική γλώσσα στην αντίστοιχη χώρα ή
περιοχή.
3. Υπάρχει κάποια συγκεκριμένη εξέταση γλώσσας 3. Μετά από την εκμάθηση βουλγαρικής γλώσσας ο
που πρέπει να επιτύχει κάποιος/α;
φοιτητής πρέπει να επιτύχει στην εξέταση για την
κατοχή της γλώσσας και να πάρει το επίπεδο B2.
Ε. Κατηγορίες Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Τί κατηγορίες Ανώτερων/Ανώτατων Σχολών υπάρχουν Υπάρχουν όλων των ειδών ανώτατα εκπαιδευτικά
στη χώρα σας;
ιδρύματα.
Στ. Δίδακτρα και Υποτροφίες

F. Oι ευρωπαίοι κάτοικοι που μπαίνουν στις κρατικές
θέσεις πληρώνουν τα δίδακτρα που πληρώνουν και οι
Βούλγαροι και έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους
Βούλγαρους να πάρουν υποτροφίες
1. Υπάρχουν δίδακτρα για Ευρωπαίους/ μη Τα δίδακτρα για τις κρατικές θέσεις είναι τα ίδια με τα
Ευρωπαίους/μη ιθαγενείς φοιτητές και πού δίδακτρα που πληρώνουν και οι Βούλγαροι ανάλογα
κυμαίνονται;
με την ειδικότητα – από 150 ευρώ μέχρι 800 ευρώ το
έτος.
Παρατήρηση: Τα δίδακτρα φοίτησης εγκρίνονται
ετησίως με διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου.
2. Υπάρχουν διαθέσιμες υποτροφίες ή επιχορηγήσεις Οι κύπριοι φοιτητές έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους
από τα Πανεπιστήμια ή την Πρεσβεία σας; Οι Βούλγαρους να πάρουν υποτροφίες.
υποτροφίες ισχύουν και για μη ιθαγενείς φοιτητές;
Ζ. Στέγαση και Κόστος ζωής:

G. Οι φοιτητές μπορούν να νοικιάσουν σπίτι σε αρκετά
καλές τιμές ή να μείνουν σε φοιτητική εστία.
1. Που μπορεί να μείνει ένας/μια φοιτητής/φοιτήτρια; Μπορεί ή σε φοιτητική εστία, ή σε ιδιωτικά
(π.χ. φοιτητικές εστίες, ιδιωτικά καταλύματα)
καταλύματα

2. Σε τί ποσό ανέρχεται το ετήσιο κόστος διαβίωσης Το μήνα μπορεί κανείς να μείνει άνετα με 500-600
για ένα/μια φοιτητή/φοιτήτρια;
ευρώ.
3.
Προσφέρεται
δωρεάν
περίθαλψη για τους φοιτητές;

ιατροφαρμακευτική Αν έχουν την ευρωπαϊκή κάρτα ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης.

H. Χρήσιμες ιστοσελίδες

H. www.deo.uni-sofia.bg

Θ. Άλλες χρήσιμες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες
όλο το χρόνο : Svetla Shenkova στα Ελληνικά και
στα Αγγλικά – e-mail : sheni_s@abv.bg, τηλ. 00359
898 711 131, και στιν Κύπρο 99 791924; Και στο email : office@deo.uni-sofia.bg (στα Αγγλικά)

