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За програмата

През 2008 г. Федералното външно министерство

на Федерална република Германия стартира

инициативата за партньорски учебни заведения

„Училища: Партньори за бъдещето“ (PASCH) с цел

засилване на сътрудничеството с училища в чужбина

и утвърждаване на немския като чужд език и

неразделна част от учебните програми в съответните

страни. „Инициативата за подкрепа на немски

училища в чужбина и партньорски училища“ (BIDS) ,

която се организира от Германската служба за

академичен обмен (DAAD), представлява

съществена част от инициативата PASCH.

Проектът BIDS укрепва сътрудничеството на

университетите с немските училища в чужбина и

училища, предлагащи езикова диплома. Освен всичко

друго, DAAD подкрепя и нашия проект BIDS в

университетската мрежа.

В тази рамка Европейският университет Виадрина

си сътрудничи по-специално с училища в чужбина и

учебни заведения, предлагащи езикови дипломи в

Армения, България, Полша, Русия, Украйна и

Узбекистан.

Бранденбургският технически университет (BTU)

работи в по-тясно сътрудничество с училищата на

PASCH в България, Полша, Румъния, Словакия,

Чехия и Турция.

Защо инициативата BIDS е 

интересна за теб?

✓ Още не знаеш,

… къде искаш да започнеш обучението си?

… КАКВО искаш да учиш?

Ние те подкрепяме във вземането на твоето 

решение  и те насърчаваме  да учиш в Бранденбург!

✓ Имаш нужда от подкрепа, за да започнеш 

обучението си?

Ние сме на ТВОЯ страна с нашите съвети и 

предлагаме безвъзмездно нашите услуги!

Имаш нужда от финансова подкрепа?

Кандидатирай се за нашата Мотивационна 

Стипендия!
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За университетите

Европейският университет Виадрина, Франкфурт

(Одер), на германско-полската граница предлага на

своите 6500 студенти интердисциплинарен диапазон за

следване в областта на културологията, икономиката и

правото.

Учебни мероприятия в тесен кръг (възможност за

персонална комуникация с преподаватели и колеги) в

модерни съоръжения допринасят значително за успеха на

образованието. Международния облик на университета,

предлагащ широка гама от чуждоезикови курсове и

възможност за получаване на дву- и тринационални

степени, привлича множество студенти, както от

Германия, така и от чужбина към река Одер.

BIDS мотивационна стипендия

Ученето в Бранденбург си струва. За да улесним

завършващите PASCH-Училища да започнат обучението

си в нашите университети, бихме искали да ги подкрепим,

когато започнат следването си.

За тази цел BTU и Viadrina присъждат стипендии на

отлични и ангажирани възпитаници на чуждестранните

училища част от PASCH.

Кратка информация за мотивационната стипендия:

• Размер на стипендията: 400 ЕВРО на месец

• Продължителност на стипендията: 1-ви семестър,

възможно удължаване

• Можете да намерите всичко за кандидатстването на

уебсайтовете на BTU и Viadrina

Стипендиите се финансират със средства от Германската

служба за академичен обмен (DAAD) и средства от

Федералното външно министерство.

Съвет и подкрепа

За да предоставим изчерпателна информация за Европейския

университет Виадрина и BTU Cottbus-Senftenberg, ние пътуваме

до училищата и представяме нашите университети. Освен това,

ние сме представени на различни образователни изложения,

където можете да се срещнете лично с нас и да зададете вашите

индивидуални въпроси относно обучението в BTU & Viadrina.

Също така се радваме да посрещнем училищни класове по всяко

време или да изпратим на училищата информационни материали.

Ние помагаме на ученици от немски училища в чужбина и такива,

които предлагат езикова диплома, по всички въпроси относно

курсове, кандидатстване, стипендии и т.н. и предоставяме

интензивна подкрепа на чуждестранните студенти по време на

обучението им.

Техническият университет на Бранденбург Котбус-

Зенфтенберг е модерен, международно ориентиран

технически университет и в допълнение към

широкообхватен брой от курсове, предлага сигурно място

за развитие на вашите собствени идеи!

Курсовете, предлагани от BTU, включват природни и

инженерни науки, както и икономика, културни

изследвания и здравни науки. С най-новото техническо

оборудване и отлична поддръжка, ние гарантираме

ориентирани към бъдещето проучвания. Нашите

международни студенти се възползват от разнообразие от

подготвителни програми, възможности за изучаване на

езици и изобилие от дейности за през свободното време.
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BIDS Пробна учебна седмица

Ние не само посещаваме нашите партньорски училища

и представяме нашите университети там, но също така

каним бъдещи студенти в Котбус и Франкфурт (Одер)

веднъж годишно, за да могат лично да инспектират

условията в BTU & Viadrina.

Всяка година от 2008 г. посрещаме ученици от

последните години на училищата част от PASCH. По

време на разнообразна въвеждаща седмица бъдещите

абитуриенти имат възможност лично да се докоснат до

ежедневието в нашия университет и да се запознаят на

място с разнообразната палитра от курсове,

предлагани от BTU & Viadrina.

Ние предлагаме на учениците възможността да…

• … опознаят университетския кампус и градовете

Котбус и Зенфтенберг, Франкфурт (Одер) и

Слубице, както и околността;

• … разберат за нашия широк обхват от курсове;

• … посещават академични курсове;

• … се срещнат със студенти;

• … се запознаят със студенти от целия свят на

интернационалния ден на Виадрина;

• … участват в междукултурни занятия и семинари по

писане;

• … се насладят на екскурзии в района, особено до

Берлин.

Можете да намерите описателни дейността доклади и

допълнителна информация, особено по отношение на

кандидатстването в нашите университети, на нашия

уебсайт – Viadrina / BTU.
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