ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Η επιλογή ενός πανεπιστημίου είναι μια από τις πιο σημαντικές αποφάσεις που παίρνει ένα
άτομο στη ζωή του - είτε πρόκειται για πτυχίο είτε μεταπτυχιακό.Αυτή η απόφαση
καθορίζει την επαγγελματική του αποκατάσταση αργότερα, τους φίλους και τις επαφές
που θα έχει, διαμορφώνονται οι απόψεις του και οι στόχοι του. Εάν έχετε ήδη αποφασίσει
να σπουδάσετε στη Βουλγαρία στο Πλόβντιβ και έχετε επιλέξει την ειδικότητα, τώρα είναι
η ώρα να εξετάσετε και τους υπόλοιπους παράγοντες.

Σήμερα θα εξετάσουμε τα δίδακτρα για το προπαρασκευαστικό έτος στα βουλγαρικά για
κάθε ένα από τα πανεπιστήμια της πόλης.

Θα πρέπει να έχετε κατά νου ότι η εκπαίδευση αγγλικής γλώσσας διατίθεται μόνο για
μεταπτυχιακά προγράμματα στο Ιατρικό Πανεπιστήμιο-Πλόβντιβ και για πτυχίο στη
Βιομηχανική Μηχανική στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο - Σόφια (παράρτημα Πλόβντιβ).

Για όλες τις υπόλοιπες ειδικότητες στα πανεπιστήμια πρέπει να αποδείξετε το
απαιτούμενο επίπεδο - B2 επάρκειας γλώσσας στα βουλγάρικα.

Για το σκοπό αυτό και για την βοήθεια των ξένων φοιτητων, κάθε πανεπιστήμιο έχει
προπαρασκευαστικό έτος διάρκειας ενός έτους, κατά τη διάρκεια του οποίου οι μελλοντικοί
φοιτητές σπουδάζουν ως εξής: στο πρώτο εξάμηνο σπουδάζουν κυρίως βουλγάρικη γλώσσα
- γραμματική και λεξιλόγιο, και στο δεύτερο εξάμηνο τονίζεται η πρόσληψη λεξιλογίου
(ορολογία) για καθεμία από τις ειδικότητες στις οποίες ο φοιτητής επιθυμεί να σπουδάσει.

Τα δίδακτρα για το προπαρασκευαστικό έτος για τη βουλγάρικη γλώσσα διάρκειας ενός
έτους είναι τα εξής:

Πανεπιστήμιο Πλόβντιβ - 3000 ευρώ
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Γεωπονικό Πανεπιστήμιο του Πλόβντιβ - 2500 ευρώ

Ιατρικό Πανεπιστήμιο - Πλόβντιβ - 3700 ευρώ

Ακαδημία Μουσικής, Χορού και Καλών Τεχνών - 3000 ευρώ

Πανεπιστήμιο Τεχνολογιών Τροφίμων - 3000 ευρώ

Θα πρέπει να έχετε κατά νου ότι η ολοκλήρωση ενός προπαρασκευαστικού έτους σε ένα
συγκεκριμένο πανεπιστήμιο δεν εγγυάται αυτόματα την είσοδό σας.

Για να συνεχίσετε την εκπαίδευσή σας, για παράδειγμα, στο Ιατρικό Πανεπιστήμιο του
Πλόβντιβ, θα πρέπει να περάσετε τις εξετάσεις υποψηφίων-φοιτητών, σε ίση βάση με
όλους τους υπόλοιπους αλλοδαπούς.

Αν θέλετε να σπουδάσετε στο Πανεπιστήμιο Πλόβντιβ " Π.ΧΙΛΕΝΤΑΡΣΚΙ " και για να
πληρώσετε δίδακτρα στο ποσό που πληρώνουν οι Βούλγαροι φοιτητές (από 260E έως 350 E
ετησίως ανάλογα με την ειδικότητα), πρέπει να περάσετε ένα πιστοποιητικό επάρκειας στα
βουλγάρικα και μια εξέταση, ίση με όλους τους βούλγαρους υποψήφιους φοιτητές.

Σε περίπτωση που επιλέξετε μια ειδικότητα που θα σπουδάζεται στην βουλγάρικη γλώσσα,
θα πρέπει να μελετήσετε προσεκτικά το πανεπιστήμιο όπου θα σπουδάζεται και την
ποιότητα της εκπαίδευσης που προσφέρεται εκεί.

Λάβετε υπόψη ότι τα μελλοντικά επιτεύγματά σας στο πανεπιστήμιο εξαρτώνται σε μεγάλο
βαθμό από το επίπεδο γνώσης που θα αποκτήσετε.
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Για περισσότερες λεπτομέρειες μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας!
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