
 
График на провеждане на лекциите : 

всяка седмица от понеделник до петък от 18:00 до 22:00 

ОБУЧЕНИЕ  
ПО  

МЕНИДЖМЪНТ  НА
ЕВРОПЕЙСКИТЕ  ВЪПРОСИ

Дати на провеждане : 

1 март - 2 април 2021 год. 

 

от 28 февруари до 1 април 2022 год.
вечерни лекции от 18:00ч до 22:00ч
обучение он-лайн

Специализираният институт на Франкофонията по администрация и мениджмънт (СИФАМ,
Établissement spécialisé de la Francophonie pour l’Administration et le Management (ESFAM)),  е институт
на Университетската агенция на Франкофонията (УАФ), създаден 1996 год. в София, по силата на
международна конвенция с Република България.
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Европейско право (30 часа обучение, от които 20 часа присъствени лекции)          
Европейски структурни фондове (30 часа обучение, от които 20 часа присъствени лекции)          
Управление и европейски институции (30 часа обучение, от които 20 часа присъствени лекции)        
Управление на европейски проекти (30 часа обучение, от които 20 часа присъствени лекции)         
Европейски публични политики ( 30 часа обучение, от които 20 часа присъствени лекции) 

Описание на обучението : Тази програма има за цел да обучи ръководителите от публични
институции и министерства за предизвикателствата, пред които е изправен Европейският съюз,
неговите методи на договаряне, разнообразието от участници и техните стратегии. В продължение на  
5 седмици, изцяло във вечерни курсове, това обучение може да бъде следвано както дистанционно,
така и в присъствена форма в сградата предоставена от българското правителство на СИФАМ в
София. (България). Валидирането на всички модули води до връчването на сертификат от
Университета в Лиеж. Организирана в 6 модула (включително модул по избор), програмата обхваща
целия спектър от управление на европейските въпроси: Управление и европейските институции,
Демокрация и управление, Европейски институции, Европейско право, Европейски структурни
фондове, Европейски публични политики, Европейска данъчна политика, Секторни политики,
Анализ и актуални проблеми, Управление на европейски проекти и Оперативно управление на
европейски проекти. 

Условия за зписване : Кандидатите трябва да представят диплома за висше образование,
еквивалентно на поне 4 години обучение във висше учебно заведение или 240 европейски кредити
/ECTS/, както и да владеят френски език писмено и говоримо с минимално ниво B2 от общата
европейска референтна рамка за езиците. 

Организация на обучението :  Програмата се състои от 5 основни модула:          

Предлага се и незадължителен модул който включва посещение в европейските институции в
Белгия и Люксембург (в продължение на една седмица през юни, като разходите за път и дневни са
за сметка на участниците). 

 *******************************************************************************************
 

Лекциите се провеждат по два начина: присъствено или дистанционно, в реално време, в сградата на
СИФАМ (от понеделник до петък: от 18:00 до 22:00). При дистанционната форма на обучение,
лекциите се предават в реално време на курсистите. 
И при двете форми на обучение участниците имат достъп до онлайн пространство, в което им се
предоставят пълни учебни материали, както и набор от професионални публикации, изследователски
статии, коригирани казуси. 

Преподавателски колектив :
Проф. Иван Боев, Професор в Университета на
Страсбург /Франция/, ръководител на магистърска програма « Права на
малцинствените групи » към Университета в Страсбург /Франция/ ;
Проф. Мишел Херманс, Професор по политически науки
към Висшето училище за търговия към Университета в Лиеж /Белгия/, ръководител
на съвместна магистърска програма по Публичен мениджмънт на Висшето училище
за търговия към Университета в Лиеж /Белгия/ и СИФАМ ;
Проф. Жан-Мишел Еймери-Дузанс, Професор по политически науки в
Института по политически науки към Университета в Тулуза /Франция/, Президент
на Европейската група по публична администрация ;
Проф. Лаура-Елена Маринаш, Професор в Академията по
икономически науки в Букурещ /Румъния/, асоцииран професор по управление на
обществените поръчки и пазари към Висшето училище за търговия към
Университета в Лиеж /Белгия/ ;
Проф. Изабел Ришел, Професор по данъчно право и фискална политика към
Висшето училище за търговия към Университета в Лиеж /Белгия/, съпредседател на
Данъчния институт към Университета в Лиеж /Белгия/.
 

На края курсистите
получават сертификат,

издаден от
Университета в Лиеж /

Белгия/. 
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Програма :
 
Модул 1 – Европейско право, Професор Иван Боев. 
Курсът на европейското право има за цел придобиване на основни знания в европейското право,
включително, както правото на Европейския съюз - общо институционално, така и правото на
Европейската конвенция за правата на човека. Този курс обхваща и актуални въпроси (напр.
Справяне с кризата Covid-19 от страна на ЕС). Курсът ще позволи на обучаваните да придобият
практически умения, свързани с прилагането на европейското право, по-конкретно от
юриспруденциален произход, за да мобилизират правни източници и тяхното тълкуване. 
 
Модул 2 – Европейски структурни фондове, Професор Мишел Херманс 
Курсът има за цел да представи структурните фондове като финансови инструменти на
регионалната политика на ЕС. Тази политика се стреми да намали разликите в развитието между
регионите и държавите-членки. По този начин фондовете участват изцяло в целта на
Европейския съюз за икономическо, социално и териториално сближаване. Курсът е насочен към
всички, които се интересуват от европейски, регионални и местни въпроси. Програмата на курса
включва функционирането на европейските институции, изготвянето на бюджета на ЕС, неговото
въздействие върху политиките и дейностите на регионално и местно ниво, както и настоящите и
бъдещите програми и политики на ЕС.

Модул 3 – Управление и европейски институции, Професор Жан-Мишел Еймери-Дузанс 
Част 1: Демокрация и управление – Курсът има за цел да определи демокрацията и нейните
различни варианти и да интегрира тази дефиниция в концепцията за глобално и европейско
управление. Той разглежда, наред с други тематики, различни области на политическите науки:
Науката за властта и отношенията на властта, различните концепции на демокрациите,
включително либералните демокрации, трудностите, изпитвани от съвременните демокрации,
световното управление и ООН. 
Част 2: Европейски институции – Целта на този курс е да анализира ролята на европейските
институции, да представи начина на вземане на решения и да постави Европейския съюз в
перспектива с функционирането като единна държава. Този курс разглежа, наред с други теми,
функционирането и взаимодействието, действащо между институции като Европейската комисия,
Съвета на Европейския съюз, Европейския съвет, Европейския парламент, Съда на Европейския
Съюз, Централната банка, Сметната палата на Европейския съюз и много други органи,
работещи за правилното функциониране на ЕС. 
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Модул 4 – Управление на европейски проекти, Професор Лаура-Елена Маринаш
ЕС осигурява финансиране за широк спектър от проекти и програми, обхващащи различн области:
градско и регионално развитие; заетост и социално включване; земеделие и развитие на селските
райони; морско дело и рибарство; изследвания и иновации; хуманитарна помощ ; образование и
професионално обучение и др. Управлението на проекти, финансирани от ЕС, ще се управлява в
съответствие със строги правила, за да се осигури строг контрол върху тяхното използване и да се
гарантира, че те се изразходват по прозрачен и отчетен начин. Курсът по управление на проекти ще
осигури необходимите знания за създаване на проекти, както и знания, необходими за овладяване
на специфичните инструменти за добро оперативно управление на проекти, финансирани от
европейските фондове. За първата част на курса курсистите ще бъдат насочвани по време на
дидактическите дейности да създадат създадат проект, който да бъде финансиран по програма на
европейско ниво. Това ще улесни развитието умения за търсене и намиране на
възможности за финансиране, налични в ЕС по различните програми. Във втората част на курса
обучаемите ще получат знания за овладяване на специфични инструменти за осигуряване на
правилното изпълнение, мониторинг, финансово управление, комуникация, управление на екип,
контрол и оценка на проекта, напълно адаптиран към конкретните рамки и условия на европейските
програми за финансиране. Дидактическият подход се основава на представяне на концепции и
специфични инструменти за създаване и управление на проекти, които ще бъдат
представени в спецификата на европейските фондове чрез казуси и практически упражнения,
обхващащи жизнения цикъл на проекта, За целта ще бъдат представени реални проекти и програми
за финансиране, съществуващи на европейско ниво. 
 
Модул 5 – Европейски публични политики, Професор Изабел Ришел
Част 1 Данъчна политика – Курсът по данъчна политика разглежда основните принципи на
данъчното облагане, международното двойно данъчно облагане, механизмите за премахване на
двойното данъчно облагане, както и дейността на Европейския съюз по данъчни въпроси и
основните линии на развитието на неговата фискална политика.
Част 2: Секторни политики. Анализ и актуални проблеми.

 

 

 

 

 

 

 

Продължителност : 5 седмици, 150 часа обучение,
от които 100 астрономически часа присъствено или дистанционно / по желание на

курсиста/.
Цена - 2000 евро

(В случай, че разходите ви се поемат от институция, молим да се свържете с нас.)
 

За въпроси и записване може да се свържете директно с ESFAM 
+359 2 955 95 71, contact@esfam.auf.org

esfam.auf.org
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Сертифициране на обучението по отделните модули
Всеки модул подлежи на валидиране/изпит чрез изготвяне на лично задание или под формата на
изпит. Всеки курсист ще може да използва наличната документална база в ресурсното виртуално
пространство, предвидено за тази цел, както и библиотеката на СИФАМ.
Придобития в края на обучението сертификат е равностен на 20 европейски кредита на
магистратурата "Публичен мениджмънт" на Университета в Лиеж и дава правото на курсистите
впоследствие да завършат тази магистратура с 5-месечни курсове в СИФАМ.

http://esfam.auf.org/

