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Интегрирано обучение с Агенцията на франкофонските университети

Специалност

Химично и биохимично инженерство
(Génie Chimique et biochimique)
& на френски език
Диплома за инженер-химик, призната във Франция
Квалификация: степен “МАГИСТЪР” – с прием директно от първи курс

Защо Химично и биохимично инженерство ?
Обучение в модерни и перспективни направления
• “Зелената

индустрия” започна своя сериозен
растеж в последните години. Следващото
десетилетие обещава бум в индустрията и
потреблението на зелени продукти, храна, чиста
енергия, и всичко, което е около нас.
• "Зелените" професии стават все по-перспективни.
Търсени ще бъдат експерти, занимаващи се с
подобряване на състоянието на околната среда и
разработката на зелени продукти.

• Биотехнологии
• Опазване на околната среда
• Наноматериали и нанотехнологии
• Нови енергийни източници

• Съчетаването на информационните технологии и
природните науки са сред най-перспективните
сфери за обучение и кариера, особено съчетаването
на IT с биохимията и науките за околната среда.
Това са области, в която се влагат огромни
инвестиции и работят водещи технологични
компании в света, в които има ниска безработица и
постоянна нужда от квалифицирани кадри

И защо на френски език?
• Чуждоезиковото обучение в инженерното образование се
налага все повече в световната практиката.
• Тенденцията е специалистите да могат да общуват поне
на два основни европейски езика. Така ще бъдат
пълноценни граждани на Европа (и света) и успешни
специалисти.
• Франция е една от водещите страни в областта на
химията, козметиката, фармацевтиката, както и всички
области на новите технологии.
• Инженери с чужд език са сред най-търсените
специалисти в България, и тази тенденция на пазара на
труда нараства.

ХТМУ – Център за френскоезично обучение

бул. Климент Охридски 8 – София 1756
Тел.: +359 2 81 63 121
+359 2 81 63 450
e-mail: ffrancophone@uctm.edu

Фактори за успешна реализация
& Придобиване на международната образователна степен Магистър за
5 години
& Стипендии за обучение в чужбина в рамките на международни
програми за обмен
& Отлична езикова подготовка
& Възможности за продължаване на образованието в престижни
магистърски и докторантски програми
& Специализации в перспективни направления, където има
нарастващи потребности от високо-квалифицирани и добре обучени
инженери

Международно призната инженерна диплома

Комисия за присъждане на инженерни звания
European Accreditation of Engineering Programmes

• Завършилите получават диплома,
диплома, призната от
авторитетната Комисия за инженерни звания (CTI(CTIFrance), с права на дипломите,
дипломите, издавани от
френските висши инженерни училища.
училища.
• Двойната френска и българска акредитация е
гаранция за европейското качество на обучението
и за успешна професионална реализация в
България и на международно ниво.
ниво.

Партньорство с висши училища от чужбина
Тулуза
Национален
Политехнически
Институт

Интегрирано
обучение, съвместно
с Консорциум от
водещи френски
Висши училища по
химия и инженерна
химия

Рен

Монпелие

Висше национално
училище по химия

Висше национално
училище по химия

Лил
Висше национално
училище по химия

Доказана академична
структура,
която подготвя
специалисти
вече 20 години

Най-прекият път до достигане на магистърска степен
след средно образование

Езикови програми за
усъвършенстване подготовката по френски език
В началото на учебната година приетите студенти държат
тест по френски език за определяне на нивото.

Предлагат се две програми за усъвършенстване на
езиковите умения.

Pré-Université: 4-седмична програма (през месец септември), с цел да помогне на студентите
да обогатят познанията си по френски и да осигури по-бързата адаптация в новата академична
среда. Изучават се френски език и специализирани модули по математика, физика и химия, като
се фокусира върху специализираната терминология.

Français pour des études universitaires: Ако студентът, който има желание да учи в
специалността не владее френски на нужното ниво, за да започне обучението си на френски
направо от първи курс (но има определена предварителна езикова подготовка), по време на
обучението си в университета може да се включи паралелно в предлаганите езикови курсове.
Според началното ниво на френски, курсовете са 1-2 семестъра, с обща продължителност 300
часа.

Отворени врати за образование в чужбина
• Партньорство с над 20
чуждестранни университета
• Мобилност за
обучение, практики
и/или разработване на
дипломна работа

• Прием на чуждестранни
студенти от цял свят
За финансиране на обучението в чужбина студентите кандидатстват за поемане на
разходите от европейски институции или Агенцията на Франкофонията (под
формата на стипендии).

Отворени врати за образование в чужбина
Предоставяне на възможности за мобилност във всички степени на обучение

Обучение през 1-2 година във Франция:
в едно от училищата на
Федерацията Гей-Люсак
(http://www.19ecolesdechimie.com/ ):
EURINSA, ChemISt
Практики и стажове: в предприятия
и центрове за иновации и трансфер
на технологии
Обучение за един семестър/една
година
Разработване на дипломни работи
Докторантури

Отворени врати за образование в чужбина
+ Допълнителни “бонуси” на международния опит

Да разширите професионалния си опит
Да придобиете международен опит, независимост
и организационни умения
Да подобрите езиковите и комуникационни
умения
Да се запознаете с нова култура
Да срещнете нови хора и живеете в различна среда
и атмосфера

За вашата успешна кариера !

Теодора Ганчева,

Стаж, във Висшето училище по химия в Монпелие, Франция
“Стажът беше много добър тласък към бъдещата ни професионална реализация. Имахме възможността
да се срещнем и работим с квалифицирани екипи от различни области.Престоят ни във Франция и
работата ни в ENSCM ни накара да бъдем по-организирани, мотивирани и амбицирани да продължим
професионалната си квалификация в областта на научно-изследователските дейности”

За вашата успешна кариера !

Симеон Христов,
4-то лятно училище по консервация „Приложение на лазерна техника при запазване
на културното наследство”

Университет на Сарагоса, Испания
“Четвъртото интензивно лятно училище се проведе във филиал на Сарагоския университет в град
Теруел, Испания. Курсът беше тежък, но аз останах доволен от придобитите знания и умения в
областта на инструментални техники за запазване на културното наследство”.

За вашата успешна кариера !
Ivan Ivanov
Directeur général Sofijska voda
(Distribution des eaux de Sofia)
« Le génie chimique lui-même est une science qui fait
développer les savoirs et les savoir-faire de manière que
chaque connaissance par la suite est facile a apprendre et
ainsi que chaque défit - s’avère facile à surmonter. ».

Parcours professionnels
Secrétaire général Sofijska voda (Distribution des eaux de Sofia)
Université américaine en Bulgarie, Master en Bisness administration
Stage professionnel Lyonnaise des Eaux, Paris, France
Institut de la Francophonie pour l'Administration et la Gestion (IFAG), Sofia
Bac + 4, École Nationale Supérieure des Ingénieurs en Génie chimique de Toulouse (bourse ERASMUS)
Bac + 3, Filière Francophone en Chimie Industrielle, UCTM

За вашата успешна кариера !
инж. Илчо Митев
Завършена специалност: Индустриална химия с преподаване на
френски език.
Докторантура : Стъкла и стъклокерамики за имобилизация на
оксидни отпадъчни материали.
Работа: Държавно предприятие "Радиоактивни отпадъци",
Специализирано поделение "РАО-Козлодуй“
Длъжност: Инженер-конструктор

“За мен ХТМУ е безспорен лидер в подготовката на инженерни кадри в
България. Университетът ми даде увереността и самочувствието, че
мога да се справя с всеки технологичен проблем. Моята работа
доказва, че това наистина е така”.

За вашата успешна кариера !
L’ingénieur: à la fois un titre et une profession

Ivan Stoychev, Ph.D.
Ingénieur projet / Expert technique
Westinghouse Nuclear Operations, France

Parcours professionnels
Ingénieur R&D en Génie Chimique / Génie des procédés - Commission d’énergie atomique
Doctorat, Chimie et Physico-Chimie des Matériaux, Université des Sciences et Techniques du
Languedoc (Montpellier II)
Bac + 5, Chimie fine et procédé, École Nationale Supérieure des Ingénieurs en Arts Chimiques
et Technologiques (bourse ERASMUS)
Bac + 4, Filière Francophone en Chimie Industrielle, UCTM

За вашата успешна кариера !
Mon “hier” est au service de mon “lendemain”.

Nikola Delev
Expert direction "Ecologie et developpement durable“
Overgaz (distribution des gaz)

“ Когато започвах обучението си в ХТМУ, знаех, че това е университет с традиции,
с динамичен стил на преподаване и отлични научни постижения. Оценявам като
свой шанс, че завърших специалността "Индустриална химия" и че получих
престижна международно призната диплома ”.

„Quand j’ai commencée mes études àl’ UTCM je savais que c’est une université avec
des traditions, avec un enseignement dynamique et des résultats scientifiques
d’excellence. J’estime ma chance d’avoir fini la spécialité Chimie industrielle et j’avoir
obtenu un diplôme avec une reconnaissance international.

За вашата успешна кариера !

Mariana Trahnova
QUINTILES CRO
Clinical Research
Living Life Sciences

1ere place du concours national „Meilleur étudiant” 2009

“ Le début de mes études à l’UTCM était provocant pour moi, mais ma motivation
personnelle et l’atmosphère agréable ont fait cette période inoubliable. La spécialité
Chimie Industrielle donne de la confiance en savoir-faire et remonte le moral pour
l’avenir. Grâce aux contacts excellents avec des universités renommés en Europe, j’ai
réussi à enrichir mes connaissances scientifiques et acquérir de nouvelles
compétences. L’UTCM est mon start puissant comme ingénieur-chimiste. “

Една професионална област - много кариерни възможности

•Проектантска и консултантска дейност, Иновационно-внедрителска дейност;
• Експерти по качество и оценка на риска, Мениджмънт на проекти;
• Инженерингова, консултантска и дистрибуторска дейност;
• Образование и наука.

Една професионална областмного кариерни възможности
Качество на обучение + Международен и Практически опит =
Успешна реализация
Високото качество на обучението се доказва от успешната реализация на
завършилите над 300 български и чуждестранни студенти от цял свят.
Те са търсени кадри и получават бърза кариерна реализация във водещи
български и международни фирми, като Софийска вода, Овергаз, Софарма,
l’Oreal, Danone, Nestlé, Арома и много други, в правителствени организации и
министерства, в консултантски фирми, университети...
Специалността е отличен старт за продължаване на обучението в докторска
степен и за научно-изследователска кариера.
Почти 25% от завършилите са получили научна степен „Доктор“ в университети
и научни институти в България, Франция, Канада, Англия, Португалия,
Германия,…

Една професионална областмного кариерни възможности

Възпитаниците намират много добра реализация. Те са предпочитани кадри в
международни компании в България, както и в български предприятия, които се развиват
на чуждестранните пазари

Кандидатстване и прием 2014
Продължителност на обучението: 5 години след завършено средно образование
Прием: въз основа на една от следните оценки:
1. Оценка от държавни зрелостни изпити по една от дисциплините:
-

химия и опазване на околната среда;
математика физика и астрономия;
биология и здравно образование;
български език и литература;
френски език.

2. Оценка от положен конкурсен изпит по химия или математика (по избор).
3. Оценка от олимпиади (последен кръг) или национални състезания по: химия и опазване на
околната среда; природни науки и екология; физика; математика, информатика; български
език и литература; английски, френски, немски език.
4. Признават се оценки от конкурсни изпити в други ВУ по изброените по-горе предмети.

Кандидат-студенти от училища с интензивно преподаване на френски език са
освободени от приемен тест по френски език!
За желаещите да се обучават в специалността се провежда интензивна езикова подготовка
съвместно с Institut Français в София.

Кандидатстване и прием 2014

Направете вашата застраховка
“УСПЕХ” при нас !
За повече информация и кандидатстване on-line: www.uctm.edu

За допълнителни въпроси:

ХТМУ – Център за френскоезично обуение

бул. Климент Охридски 8 – София 1756
Тел.: +359 2 81 63 121
+359 2 81 63 450
e-mail: ffrancophone@uctm.edu

ivanova_vl@uctm.edu

