


7) Το έγγραφο του ΥΠ.ΕΞ., Ε1 Δ/νσης Μορφωτικών και Πολιτιστικών Υποθέσεων, με θέμα «Ενημέρωση περί 
Διμερών Μορφωτικών Συμφωνιών»  (Α.Π.Φ. 1360/ΑΣ114/8883/09-02-2018) 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

 

Συμπληρώνουμε  τη  με  αριθ. πρωτ. 26146/Ζ1/14-02-2018  Απόφαση  με  θέμα: «Υποτροφίες χωρών της 

αλλοδαπής σε Έλληνες υπηκόους, στο  πλαίσιο  διμερών  μορφωτικών  συμφωνιών για το ακαδημαϊκό έτος 

2018-2019» ως  εξής: 

Α. Στο   τέλος  του  κεφαλαίου Α: 

7. ΑΛΒΑΝΙΑ 

α) Δύο (2) υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές και έρευνα, διάρκειας δέκα (10) μηνών η καθεμιά 

β) Δύο (2) υποτροφίες για πανεπιστημιακές σπουδές, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών η καθεμιά 

γ) Δύο (2) υποτροφίες για να παρακολουθήσουν θερινό σχολείο για την αλβανική γλώσσα και πολιτισμό. 

Η αλβανική πλευρά θα προσφέρει στην ελληνική πλευρά: μηνιαίο ποσό και διαμονή βάσει της ισχύουσας 

αλβανικής νομοθεσίας, τα έξοδα ταξιδίου στην αλβανική επικράτεια, εφόσον συμπεριληφθούν στο 

πρόγραμμα παραμονής, ιατρική περίθαλψη σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, αποκλεισμό από τα τέλη 

εγγραφής και εκπαίδευσης στα δημόσια ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Δημοκρατία της Αλβανίας, 

όλα τα έξοδα διαμονής και διατροφής κατά τη διάρκεια των θερινών μαθημάτων. 

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων προς  το  Υπουργείο  Παιδείας, Έρευνας  και  
Θρησκευμάτων  είναι η 7η Μαΐου 2018. 
 

8. ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 

α) Μία (1) υποτροφία για προπτυχιακές σπουδές, περιλαμβανομένης  της  ανανέωσης, η οποία έχει 

προτεραιότητα έναντι της χορήγησης νέας υποτροφίας. 

β) Μία (1) υποτροφία διάρκειας 10 μηνών για μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα, περιλαμβανομένης  της  

ανανέωσης, η οποία  έχει  προτεραιότητα έναντι  της  χορήγησης  νέας  υποτροφίας. 

γ) Τέσσερεις (4) υποτροφίες για παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου Γλώσσας, Ιστορίας και Πολιτισμού. 
Γλώσσα που απαιτείται: Γλώσσα της χώρας ή αγγλική ή γαλλική. 
 
Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων προς  το  Υπουργείο  Παιδείας, Έρευνας  και  
Θρησκευμάτων  είναι η 7η Μαΐου 2018. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα θερινά σεμινάρια, τα οποία διοργανώνονται από τα 
πανεπιστήμια Sofia University (15 Ιουλίου – 4 Αυγούστου) και University of Velico Turnovo (16 Ιουλίου – 5 
Αυγούστου,  οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να απευθύνονται ως ακολούθως:  
http://slav.uni-sofia.bg/index.php/summer-seminar και http://uni-vt.bg/bul/?zid=144 . 
Για τη συμμετοχή στα θερινά σεμινάρια οι αιτούντες οφείλουν να συμπληρώσουν και τα έντυπα αιτήσεων στη 
βουλγαρική/αγγλική γλώσσα, που  θα βρουν συνημμένα στην παρούσα απόφαση. 
 

9. ΚΥΠΡΟΣ 

α) Δύο (2) υποτροφίες ανά ακαδημαϊκό έτος, διάρκειας ίσης με την ελάχιστη διάρκεια φοίτησης του 
μεταπτυχιακού προγράμματος των Δημόσιων Κυπριακών Πανεπιστημίων ή μέχρι δέκα (10) μήνες για έρευνα. 

http://slav.uni-sofia.bg/index.php/summer-seminar
http://uni-vt.bg/bul/?zid=144


β) Δύο (2) υποτροφίες διάρκειας μέχρι δέκα (10) μήνες για μεταπτυχιακές σπουδές σε έναν (1)  μόνιμο 
εκπαιδευτικό από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και σε έναν (1) μόνιμο εκπαιδευτικό από την δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση για μεταπτυχιακές σπουδές στα Δημόσια Κυπριακά Πανεπιστήμια. 

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων προς  το  Υπουργείο  Παιδείας, Έρευνας  και  
Θρησκευμάτων  είναι η 7η Μαΐου 2018. 
 

10. ΡΟΥΜΑΝΙΑ 

α) Τρεις (3) υποτροφίες διάρκειας δέκα (10) μηνών ανά  έτος  η κάθε μία,   για έναν πλήρη κύκλο  

προπτυχιακών  σπουδών. 

β)  Μία (1) υποτροφία διάρκειας δέκα (10) μηνών για μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα. 

γ)  Τρεις (3) υποτροφίες για παρακολούθηση θερινών σεμιναρίων γλώσσας, λογοτεχνίας και πολιτισμού. 

 

Περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά με την οργάνωση, τους όρους συμμετοχής και το πρόγραμμα στα τρία 

πανεπιστήμια που θα προσφέρουν θερινά σεμινάρια, είναι διαθέσιμες στο www.edu.ro/summercourses . 

Στον ίδιο σύνδεσμο οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο για την ηλεκτρονική αίτηση της 

υποψηφιότητάς τους. 

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων προς  το  Υπουργείο  Παιδείας, Έρευνας  και  

Θρησκευμάτων  είναι η  4η Μαϊου 2018. 

  

 

 

Β. Στο τέλος του κεφαλαίου Γ2: 
3. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 

α) Έντυπο αίτησης της υπηρεσίας μας στην ελληνική γλώσσα (συνοδεύει την προκήρυξη-δεν απαιτείται 

μετάφραση). 

β) Έντυπο ξενόγλωσσης αίτησης της υπηρεσίας μας (συνοδεύει την προκήρυξη) ή έντυπο αίτησης της χώρας, 

για την οποία ο υποψήφιος ενδιαφέρεται, εφόσον αυτή παρέχεται στις ιστοσελίδες που αναφέρονται στην 

παρούσα προκήρυξη.  

γ) Δύο (2) μικρές φωτογραφίες (εκτυπώσεις φωτογραφείου ή ηλεκτρονικού υπολογιστή). 

δ) Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 

υποψήφιος έχει την ελληνική υπηκοότητα (δεν απαιτείται μετάφραση). Ειδικά για τις χώρες εκτός 

Ευρωπαϊκής Ένωσης οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν φωτοτυπία του διαβατηρίου τους.  

ε) Φωτοαντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου. Το δικαιολογητικό αυτό πρέπει να συνοδεύεται από επίσημη 

μετάφραση στη γλώσσα της χώρας ή αγγλική ή γαλλική.  

στ) «Βεβαίωση Πρόσβασης» (της παρ. 13 του άρθρου 1 του Ν. 2525/97) όπως συμπληρώθηκε σύμφωνα με 

την παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 2909/01 από τον υποψήφιο κατά την εισαγωγή του στην Γ/βάθμια 

Εκπαίδευση με το σύστημα Απολυτηρίου του Ενιαίου Λυκείου (δεν απαιτείται μετάφραση). 

ζ) Πιστοποιητικά γνώσης ξένων γλωσσών (επίσημα αντίγραφα από τους αντίστοιχους φορείς που τα 

χορηγούν π.χ. Βρετανικό Συμβούλιο, Γαλλικό Ινστιτούτο, Ελληνοαμερικανική Ένωση ή από δικηγόρο). Στην 

περίπτωση που τα πιστοποιητικά αυτά είναι γραμμένα στην ελληνική γλώσσα, τότε πρέπει να συνοδεύονται 

από επίσημη μετάφραση στη γλώσσα της χώρας ή αγγλική ή γαλλική. Στην περίπτωση που τα πιστοποιητικά 

http://www.edu.ro/summercourses


έχουν συνταχθεί σε γλώσσα εκτός της αγγλικής ή της γαλλικής απαιτείται μετάφραση στα αγγλικά ή στα 

γαλλικά. 

η) Πιστοποιητικό από πανεπιστήμιο ή ίδρυμα της αλλοδαπής, στην περίπτωση που ο υποψήφιος φοιτά ήδη 

στο εξωτερικό, με το οποίο να προκύπτει η φοιτητική του κατάσταση (σχολή, έτος σπουδών, βαθμολογία του 

προηγουμένου ακαδημαϊκού έτους). Το δικαιολογητικό αυτό πρέπει να συνοδεύεται από επίσημη 

μετάφραση στην ελληνική γλώσσα αν δεν έχει συνταχθεί στα αγγλικά ή τα γαλλικά. 

θ) Πρόσφατο πιστοποιητικό υγείας από κρατικό νοσοκομείο ή κέντρο υγείας (απλή κλινική εξέταση και μόνο 

για τις χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στις περιπτώσεις που το απαιτεί η χώρα). Το παραπάνω 

αναφερόμενο πιστοποιητικό υγείας πρέπει να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση στη γλώσσα της χώρας 

ή αγγλική ή γαλλική ή να έχει συνταχθεί στην απαιτούμενη ξένη γλώσσα. 

ι) Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 (ΦΕΚ Α75), με την οποία να δηλώνεται 1) ότι ο υποψήφιος δεν θα έχει 

παράλληλα υποτροφία από άλλο φορέα, 2) ότι ο υποψήφιος δεν έτυχε υποτροφίας στο παρελθόν βάσει των 

προγραμμάτων μορφωτικών ανταλλαγών για την ίδια κατηγορία που υποβάλει αίτηση και 3) ότι ο υποψήφιος 

διάβασε την προκήρυξη υποτροφιών και συμφωνεί με τους όρους της. 

ια) Πιστοποιητικό στρατού (προκειμένου για άρρενες), από το οποίο να προκύπτει η εκπλήρωση των 

στρατιωτικών του υποχρεώσεων ή η αναβολή λόγω σπουδών ή η νόμιμη απαλλαγή από αυτές (δεν 

απαιτείται μετάφραση). 

ιβ) Οι υποψήφιοι, οι οποίοι είναι προστατευόμενα μέλη οφείλουν, σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας 

Εισοδήματος, να προσκομίσουν Εκκαθαριστικό Σημείωμα (οικ. έτους 2016), από το οποίο να προκύπτει το 

ύψος του ετησίου οικογενειακού τους εισοδήματος . 

Εφόσον, οι υποψήφιοι είχαν υποβάλει ατομική Δήλωση Φόρου Εισοδήματος (οικ. έτους 2016), υποβάλλουν 

το Εκκαθαριστικό Σημείωμα που αντιστοιχεί σε αυτή. 

Στην περίπτωση που δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης είναι απαραίτητη η 

προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης, στην οποία να αναφέρεται ο λόγος απαλλαγής (δεν απαιτείται 

μετάφραση). 

Κατά  τα  λοιπά  ισχύει  η  με αριθ. πρωτ. 26146/Ζ1/14-02-2017  Απόφαση.  

 
   
  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
   
 
 
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 
 
 
 
ΣΥΝΗΜ.: 5 σελίδες για υποτροφίες Βουλγαρίας 2018 
 
Εσωτερική Διανομή:  
1. Γραφείο κ. Υπουργού (σχετ. 2186/12-3-2018) 

2. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα  

3. Δ/νση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων  

4. Δ/νση Νέας Γενιάς 

5. Τμήμα Ενημέρωσης του Πολίτη 

6.  Δ/νση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης – Τμήμα Δ΄ 



 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

 

 

1. Όλα τα Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι. (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) 

2. Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (με φαξ) 

3. Υπουργείο Εξωτερικών - Δ/νση Ε1 Μορφωτικών και Πολιτιστικών Υποθέσεων 

    (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) 

4. Πρεσβείες της Ελλάδας στις αναφερόμενες χώρες (μέσω ΥΠ.ΕΞ.- Διεύθυνση Ε1-   Μορφωτικών και 

Πολιτιστικών Υποθέσεων) 

5. Πρεσβείες των αναφερομένων χωρών στην Ελλάδα (μέσω ΥΠ.ΕΞ.- Διεύθυνση Ε1-   Μορφωτικών και 

Πολιτιστικών Υποθέσεων) 

6. Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) 

7. ΕΛΙΑΜΕΠ, Βασ. Σοφίας 49 Αθήνα 106 76 (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) 

8. ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος", Γραφείο Εκπαίδευσης 

     Πατριάρχου Γρηγορίου & Νεαπόλεως, Τ.Θ. 60228 

     15310 Αγία Παρασκευή Αττικής (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) 
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SOtr.IA UNTYERSITY

ST. I(LIMEFIT OIIRIDSKT

1504, SOFIA, BULCARTA

15 TSAR OSVOBODITEL BD.

Fax.003592 946Y255

www.glav.uni-sofia.bg/index seminar

JIETET CEIIIIIHAP TIO BL'TTAFCKN E3NT U KYJITYPA 3A TD'TCAECTPAHI'II ELITAPI{CTTI tr cJIAf,I'CTf,
(CoSnr / Jlorca 15 ux - 4 arrycr 201 t)

STIMMER SEMII{AN OF BI,,|IfARIAN I"ANGUAGE AND CTJLTURE TOR F'OR,EIGN SCHOI"ANS AXD
STITDENTS (Sofa/ Lozco" July ls-AuSu$4,2018)

3A.SBKA 3A yqACTAE (APPLTCATTON FOnM)
Oopuerrysrcrres
Form of partciprdon:
[l] Curnexgru m MuHncr€psraoro na o6paroraroremo H Hayxara ua P Eurraprr

(Scholarship of Ministryof Education and Science ofRepublic ofBulgaria)
[2] Cmnertlnr or CoQr*cxsf, ynnBepcrr€r (Scholarship of Sofia University)
[3] Ha codcreeHn pasnocnr (On my owu)
[4] Curpoaogau HacoEcrD€HH pa3xocrn ($amurnr s HMe):

Dependantof (Family narne and First name)

Ormrnrr.. Enc......... ....Trrurs-..
Familynamc Firstname
FplaqnrcrBo..,. . . . . . . . . .

Title/ Degr€c

Citizenship
Ymaepcmcr/ rEsrxryrlrr
Univers ity/ Instihrtion
A3rr nr pq[rrc... .. llfircro f, rtpncrrr Er prrf,[are..............
Date of birth Place and County of birth
Bngog cnqf l f , rrc ccxqr! . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . .
Fluency oflanguagx
Srrr furrrpcttr errr:
I epeak Bulgariaa languege:
Xenrr Ar troogrqraril oerxrlltl tro!
I wish to attcnd the s€minar in:
8orcqaat enx Eorcapaa rumepenyry Kyamypu ailmponono?ra na 6wnapww wru npeaoD
Bulgariotlangwge BulguiotLiterature CultwalAntlvopologof Bulgmius or Trunslatbn

BerYrrpreneq/rce cmr :
I am r v€getarisn:

Errx sr6onraer:r; srolTo f,gf,crurr fir-cu3q|rl.lrf,x rprrrf,:
I have a medical condition fi* requires special care:

Alpcct ( rcranao c rrcrtrf,f, 6yxru).......
Mailing Address: (Legibly, Prified letters)

Tercfor, E- mrll r.qpGc ( rerrrao c trGqarEf, 6fcn).......
Phone numbor, E-mail address: (Legibly, Printod letters)

A grysrl f,r EerpqqBrgenr o6grmrcnsrB& f,re, re.nefor,
E, meil l[pec El ror 6Jrscnr :,...,.........

In case of emcrgoncy - Name, phone number, E-mail address of my next of kin:

I Cnxura
t Photo
3 x45 em

He?Han Mo ilHeodo6pe omlrwu,a
I dor'l poorly very well flue*ly

He
No

He
No

,\a
Yes

,\a
Yes

'{ara @ate) nosrrrc (Signature):
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SOFIA UNIYERSITY

ST. KLIMENT OHRIDSKI

t5(x, soFIA, BULGARJA

15 TSAR OSVOBODITEL BD.

Fax.003592 9450255

www. slav.uni-sofi abg/indcx.php/summcr'scminar

JIETEACEMI{HAPnOEf,JrfAprcrgil Etltr IIryJrTyPASAqyxIlEcTPAEHII EbJIT^PIICTI{ Il
CJIABUCTH (Co$nr /JIorcH, 15 roan-4 aErycr20lt)

SUMMER SE}ilNAR OF BUI.CARIAN LANGUAGE AND CULTT'RE I1ON FOREIGN SCtrOLANS AND
STUDEiTITS (Sofir / Lorerr July 15 - August 4' 20lt)

ANNOI,INCEMENT LETTER

Dear Colleagues:

lt is orn plcasgrc to inform you, that thc 56s Surnmcr Ssminar of Bulgarian

Ianggage aod Cuttur€ for Foreign Scholars and Students is scheduld to take plac€

between 15 July and 4 August,20lt at the National Educational Centre of the Bulganan

Red Cross in the village of Lozen (25 min. away from Sofia). The Seminar is organized

by the Faculty of Slavic Shrdies at Sofia University with the frnancial support from the

Ministry of Eduoation and Science of the Republic of Bulgaria

The Seminar is aimed at professors, researchers, and students in the fields of

Bulgsrian and Slavic Studies, as w€U as at translators and everyone else interested in the

Bulgarian language, literature, history, and culturc.

The mandatory daily classes include 4 hours of Bulgarian Language Practice and

2 hours of specialized s€minars in Bulgarian Linguistics, Bulgarian Literary Studies'

Translation and Cultural Anthropology of the Bulgsrians. There arc aftsrnoon class€s in

Bulgarian Folk Songs and Dances, wbich wilt be held three times a week for 2 hours for

those who would like to attend.

Within the cultural pmgnm, there are planncd tips to Rila or Tmyan Monastery

and the city of Plovdiv or Koprivshticq a visit to the National Museum of History'

scr€€nings of Bulgarian films, evenings of the world cultures, talents and folk songs and

danccs, discos, etc.
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Participation in the Semins (teaching, accommdation, meal$ and cultural

activitics) is free of charge for the fellows of the Bulgarian Ministy of Education urd

Sciens€ (bas€d on the cultural programs with the respective counties) [U and of Sofia

University (based on tbe University's direct agreements with other foreign rmiversities

and edqcational institwions) [21. The participation fee for those who wish to attend

privately t3l is € 620 and for the accompsnying persottlt who will not attend classes [4J -

e 420. Thc travel experures to Bulguia and back and the health insurance are to be

covered by the porticipants.

fire 566 Sgmmer Seminar of Bulgarian Language and Cultrue will be hcld at thc

foltowing address:

Hustonanen yre6ex qenTbp naEanrapcxrx lreples xp6cr

Va,,,flolorpar" 3l

c. Jlosen 1758

Bamapun

Contrct Addrcss:

Sumrner Seminar of Bulgarian Language and Cultrne for Foreign

Scholars and Students

Faculty of Slavic Studies,

SofiaUnivenity $t. Kliment Ohridski

15 Tsar Osvoboditel Blvd.

1504 Sofia, Bulgaria

Anival: July 15 OPening: JulY 16

Closing: August 3 Departure: August 4

People who would like to attend should fill out and m&il back the attached

Application Form by May 15,2018. Registration is complete after a Letter of Conlimr-

tion is received by the participant at the address provided in the forrr by June 15, 2018.

Sofia

Fcbruary,2018

Prof. Panayot Karagyozov,

Director
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4l*" Me,|qrynrpoAcH csrrr|naP no ounrapclsn G3nK n {yJrrypa

4l"t Intemational seminar in Bulgarian langUage and sulture

, 16 ronn/Juty- 5 anrycr/August 2018 r'

BuoncGTf,||eqAEf,:orMoH(01)IIonpelolAonoEopl|(02)Jler<mprrrr(03)flepcolluuranor.oaxa(M)

.ffeaffi Sclntushipfrom rte Lfinistry olWueatury 
##ffi;QI) 

Bvdirect cont&ts (02) Chaff p3) Persottal

Moltut, nuweme c negan nu 6yxou! Pleace, wrlte in bloch fletlerc!

3acsns 38 yqtcrne lApplication form)

iDaurursr (Family name)

Asrq Mecgl& rcIu{Hr, Mf,sro HapaxAase (Day, monttr" year, place and county of birttD

IIon (Sot)....

A.up€c 3a ropccnouAorqffr (Addt€ss for oon€spondence)

..........,...,G.mri! (printed lettcrr)..*-...-.d.-'.-.@'D".-cHd*"ffi*'s"'-*-'Tel""

Ocnoauo

KlAe n Kln$o Ep€Me cle yq}|flI ebrraPctat ernr? (Where md lrow long have you strrdied Bulgnrim?

Ktneyuuro@Eonrte n uonenra? (\tthere do you strdyhvort|

Karart srllrur sttaem? (What languages do you speak)'

o MoJrr, ouoEcTG 3f,tnftrt c|| tro 6umrpclg| ccrr. Ta6lurqara :]a caMoorIeHSBsEG HA e3K(O88TE KO]lIIgrQIlrHocr

crcp€,[ o6qam erponencra pam6 tq ?ruIfrc MoAe Aa HaMepur€ r Hrrreprec, ?KqgilfDelHo u ua caf,ra Bs IIauI{f

r1ggrap (please, wal'ate your knowled-ge 
"in"1g.lt1"-Thc'taPle 

for sef-evaluation of language compotence in

aocordance wi& ttr common European rta"rer"o*lfnurorto foiLanguages can be found in the tntcrnst as well as

on the sirc of orn cenhe)
Pas6upane (comprchcnsion ) ...,"."
fonopene (spesking ) ........-.....-.
Ilucanc (writing ) ..............-.
gersue (rcading)

PABHI4I{A GEVELS): Al' N,BI,82, Cl'Cz
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r l{s6eperr cneqnutg3npAH||r Cei[HHap, Kofro EcI(aTe .[8 lloceulaBaT€:

A) Ctrpoueuon 6bJlrapern esrr
E) Crspeuenna 6tnrapcra Jur€parypa
gl SutrEpclof,s JIIrrEPar]O& n nroSparrmennoro rf,lKycrBo

f) Hcmpur r r.yrtSp'a na-Eurapnx (Hs anrtmficKu e3lrx)

,Q Crnpencr*ro du.rnaPcxo rxrno
E)FunaPcracrnorps&nt -
rc fy"tieau to*y"mb ua Eutrapnr (rnanrntficrn ernr)
3) FtnraPoxtt t[omloP

hvelanctu:Bcctcr or nocotregnre ceuflHapn ue cG trpoBellcl3 nplr ycJloBng' qe rua noD€q€ ot 5 xcnaeuu'

t flpenoprra or rpcrolsEailcrr no durapcxx enoc (Rooommendation from a Bulg8rian languagc lectrer)

----^----'--- --. ^erla6 v rr o vese-tarinn?) Xa / nc ycs / no
0 Bererapnaneu/xa nn cle? (Arc you a vegctarian?) u'' no Je' 'v

i Monru, yE.I.rreoe Hu, aKO sMale ttfuttP-t*"' KolrTo lrsEcKBaT n(rcreq,,aJlllf, rptr*fl'(PleaSe' infOfm US AbOUt

an illness you have which rcquircs special carc)"""""

t Korc 49 [uiDopMupEue .* Bac n cnyra* t" ,ro,rpoO*4"r' o6o,omenc.Ba (Hare, qAPec' tene@up / Wbo to inform

il;y* i; r,ii o:f * emergpncy(Nanc, addres, phonc number).""

t lrorasa 3a rracme E Ha]rq*ara gecRr ;''ffio;; upo6lenu na 6alrapnor[Kara n cJras]rcrrKaf,a", xotro

.ue cc ,poB€,qc 
" 

p*r;; ;4it Mex4rHaponen ceMnHep no 6tnrapc*r e3rK Ir KyJrryps (cauo ra

)l.racfirttttt{ r nnro C)
hocoqe* TcMaTrrrr'a'a o6nagr H Te*are c xorTg r{oKaTe Aa fncr3aTg:

TEMATIIqHII OEltACTtsr
l. E3HKO3HAHHE: eegrosqAcn 6urrapncnrxe durapcrnrr €$lr I cbrlocraBntgnetr acnertT (ncropFrecxo n

sbBpeu€Ir'o crcronnrc), a,.ryaJunr n$6ner,rr na 6tnraprcrnwrrrc e'ur.orcAc3'1 11Po]qrour'

2. JIHTEPATyPA: oUrrapOcara nuTeFlypa B nol|T€tosra Ha cBeIsBHUre 'ffr€psryPEll rpoqecs' HaLuoHsIHs

oco6enogru, nmEparyprrr Elanuooltrourenrra'
3. METOro4I611 HA IIpESOIABAHETO na Grllrapcrr srur( r lrynrypo Ha HocurerlH lm rpyrn eolurr - o6uu rt

q*m acre*T1;. Eurapcrug e3il( ]t Kynrypa a yrorrepcuterucne npolpal$u B lpyrH crpaE{'

4. JIHHrBOICyJITyPOIOrHfl: acncKrtr fla rc)rsa8an€ro u uPofiBafl€ro na Fralqemrre t?s$rlsrs Ir Kytnypa'

5, nPEBOA: rcopcTr$f, I| npEnox|{tt ssneK[Ir HA IIPeEOAa OT n na GurapcKlt egl|r'

6, EbJtrAPHg B ycJroB[tra sa CbBps*€ruiln* o6ut*rsem $ [oluTlrqecnr peaaxocrn B cBsrs' rno6amrraUlottts

nPOUFn n }rAcH]it{tlnocr' pcfllonaJrr|It n ADyclpS$nH OllrlolueDEx'

Ha Brmctro rnrrrssel Nota:
Bce*r npucr'rarq J^acrn'fr n Meucg'rapoagut Jrg1EH ceM1lrap e ,urrxeir Aa ocuryp5 xm6xo;ranTe

pasperrreHnr u Bn3u ;il.6;;#; g surainr, aro roBe e rrsJtoxnre,rHo cnopell.qelorranpne 3aroHl{ II Aa lIMa

B8J,,tAeH nacnogr. nir--x*ti*oar,"oat Aenaprarennr 3a c3ruloao o6yreru're Moxe .qa *mpam norB'tpp'"emro

mtcxo. Ilpenopsvnaye ABoc[rypIITe ClpA311mO u g$A11OrHqIrr 3SCTpaXOB1H, neOGXOElrIr 3A nSlyrallemO Bn'

Genenlhformetlon: r --!L---r-.:--- ^^J-Afarmeirr
Each participanan o" Iot -uoo*t summ€r scrninarhas to arrange all_permits and visas necdcd for residence in

Bulgpna according to the operative fn*, -i-*ust have a valid iassin.ti ne1.1q the Departm€nt of language

t€acrring may sand 
" 

irfi oi *nn-ation. ih;ccrit strongly rd"ird b tak" out medical and analogical insurance

flecessary for Yotn JoumeY.

Kpaen cpor 3a no,[aBane Ha 3a[DKtrr€: 3l uafi 20lE r'

n[roti"i forapplication: May 3l't' 20lt
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