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1. Текущи покани за проектни 
предложения



https://www.auf.org/nouvelles/appels‐a‐candidatures/gouvernance‐universitaire‐et‐transformation‐
numerique‐appel‐projets‐2021/ 

Покана за проектни предложения 2021
УНИВЕРСИТЕТСКО УПРАВЛЕНИЕ И ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ

Gouvernance universitaire et Transformation numérique‐ Appel à projets 2021

AUF за Централна и Източна Европа и Франкофонския институт за университетско управления обявяват покана
за проекти, свързани с управлението на кризи чрез изработване на глобална визия за дигитална
трансформация.
Приоритетни ще бъдат предложенията, предлагащи решения по следните тематики:
‐ Подпомагане на университета в разработване на институционален план за действие, осигуряващ пряка

връзка между стратегическо планиране и стратегия за качеството.
‐ Обновяване и адаптиране на академичните стандарти и учебни програми: създаване на специфични за

дистанционното обучение програми, изработване на инструментариум за оценяване, подпомагане на
следдипломното обучение и пр.

‐ Вписване на академичните програми в инструментариума за дистанционно обучение: структура и
организиране на обучителна програма, дефиниране на цели, оценка на придобитите умения и знания и пр.

Краен срок за подаване на кандидатурите: 4 април 2021 г.
Пълна информация за условията на поканата за проектни предложения: Présentation de l’appel



https://www.auf.org/nouvelles/appels‐a‐candidatures/appel‐regional‐projets‐2021‐formations‐francophones‐
professionnalisantes‐de‐niveau‐licence/

Регионална програма за  проектни предложения
за създаване на франкофонска програма за професионален 

бакалавър
Appel régional à projets 2021 – Formations francophones 

professionnalisantes de niveau Licence

Университетската агенция за франкофонията ще окаже финансова помощ на проекти за 
подкрепа на съществуващи и/или за създаване на  нови бакалавърски програми, 
включващи и професионални стажове, за учебните 2021-22 и 2022-23 г.

Информация за необходимите документи и примерен бюджет за проекта ще намерите на 
следните връзки: 
Présentation de l’appel
Modèle de budget à compléter

Краен срок за подаване на проектните предложения: 16 април 2021 г.



https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/soutien-aux-structures-de-recherche-et-innovation-en-europe-centrale-et-
orientale-appel-regional-projets-2021/

Покана за проектни предложения
„Подкрепа за университетски структури за изследвания и иновации“

Soutien aux structures de recherche et innovation en Europe centrale et orientale –
Appel régional à projets 2021

Проектните предложения трябва да се представят от консорциум, съставен от поне две изследователски 
структури от университети‐членове на Университетската агенция на франкофонията.
За подробна информация относно регламента, оперативните срокове и предвидения бюджет, 
проследете връзката Document de présentation Soutien aux structures de recherche et innovation en Europe 
centrale et orientale – Appel régional à projets 2021

Краен срок за подаване на проектните предложения: 14 март 2021 г.



https://www.auf.org/nouvelles/appels‐a‐candidatures/appel‐regional‐projets‐2021‐accompagnement‐vers‐linsertion/

Регионална покана за проектни предложения „Помощ за включване и 
реализиране в професията“

Appel régional à projets 2021 – Accompagnement vers l’insertion

Поканата за проектни предложения цели разработването на иновационни 
институционални проекти, които да дадат възможност на студентите да повишат 
компетенциите си, да динамизират и оптимизират встъпването си в професията.

По‐конкретно, очаквани резултати са:
‐ усвояване на нови ресурси за специфични нужди на студентите;
‐ дефиниране и прилагане на иновационни методологии за професионално 

реализиране;
‐ създаване на проектни екипи за съвместно локално и регионално действие;
‐ подкрепа за създаване и разработване на хоризонтални компетентности, ценни за 

пазара на труда;
‐ създаване на връзки между студенти и партньорски мрежи, и др.
За повече информация: Présentation de l’appel

Краен срок за подаване на кандидатурите: 1 април 2021 г.



Франкофонски инициативи, проекти и конкурси
‐ февруари 2021 г. ‐

2. Покани за студентски 
активности и конкурси



https://www.auf.org/nouvelles/appels‐a‐candidatures/appel‐a‐candidatures‐etudiant‐e‐s‐chercheur‐e‐s‐
hebergement‐a‐maison‐etudiants‐de‐francophonie‐paris‐france‐annee‐2021‐2022/

На вниманието на студенти, докторанти 
и университетски преподаватели ‐ постдокторанти:

Покана за кандидатстване 2021‐2022
за академичен престой ( мин. 4 и макс. 10 месеца) 

в Къщата на студентите на франкофонията 
в Университетското градче в Париж

Университетската агенция на франкофонията AUF и Университетското градче в 
Париж предоставят финансова подкрепа за пребиваване в 150 студиа, 
предназначени за  студенти и изследователи от франкофонското академично 
пространство, за учебната 2021‐2022 г.

Условия и документи за кандидатстване: cliquez‐ici.



Университетската агенция на франкофонията 
AUF и  филиалът на RFI (Радио Франс 

Ентернасионал) в Румъния обявяват покана за 
участие в 

Студентски дистанционни стажове по превод 
от роден на френски език

Те ще включват работа върху статии, публикувани в 
периодични издания и тематично свързани със здраве, 
общество, култура, икономика и др.

Стажовете ще са с продължителност  месеца, от 1 март до 30 
юни 2021 г.

За повече информация относно условията и сроковете за 
кандидатстване, посетете сайта на УАФ: 
https://www.auf.org/europe‐centrale‐orientale/nouvelles/appels‐
a‐candidatures/stages‐de‐traduction‐langue‐nationale‐francais‐
distance‐en‐partenariat‐avec‐la‐rfi‐roumanie/



. 

За  участие в конкурса, студентите трябва да представят кратък текст 
на френски език под формата на мотивационно писмо под надслов J’apprends en
français pour devenir … (Уча на френски, за да стана … ). 
Мотивационно писмо изпращайте на ел. адрес : 
carrieresfrancophones@telusinternational.com
Текстът на писмото трябва да бъде на френски език в рамките на една стандартна 
страница или 1800 знака. Той трябва да бъде придружен от информация за студента 
Краен срок: 31 март 2021 г.
Участниците ще получат промоционални награди от организаторите
и сертификат за участие. Тримата най‐добре представили се студенти
Ще получат и парични награди в размер на 500 лв. 
Конкурсът се осъществява с подкрепата на 
Председателството на Групата на посланиците франкофони в България,
а наградите ще бъдат връчени на специална церемония. 

•

Университетската агенция на Франкофонията (AUF) в България
съвместно с Франкофонския център на Софийския университет „Св. 

Климент Охридски“ и Асоциацията на преподавателите по и на френски
език в България, и в партньорство с компанията „TELUS International

Europe“ представят 

Конкурс „Франкофонски кариери“



https://www.auf.org/nouvelles/appels‐a‐candidatures/concours‐de‐bandes‐dessinees‐dessins‐generation‐egalite‐imaginez/

За студенти и докторанти!

Конкурс за комикс на тема 
„Поколение на равенството: представете си го“

Concours de bandes dessinées et dessins : 
„Génération égalité : imaginez‐la“

UNWOMEN, съвместно с Европейската комисия, Белгия, Франция и Мексико и в партньорство с 
Cartooning for Peace организират конкурс за комикс и хумористични рисунки по повод 25 г. от 
приемането на Пекинската декларация и програма за действие за равнопоставеността между мъже и 
жени.
Предвиждат се следните награди:

Първо място: 1200 евро.
Второ място: 750 евро.
Трета награда: 500 евро.

Произведенията на победителите ще получат международно разпространение.
За подробности последвайте следната връзка: cliquez ici

Краен срок за предаване на творбите: 14 март 2021 г.



Университетската агенция на франкофонията AUF открива процедура за кандидатстване за
финансиране на студентски стажове с продължителност 1 до 3 месеца (в периода 15 април –
17 декември 2021 г.). Стажовете трябва да са част от академичната програма за обучение по
съответната специалност. Необходимо е кандидатите да владеят френски език на ниво най-
малко В1 и да са получили предварителното съгласие на приемащата институция.

Документите се подават само по електронен път чрез платформата http://formulaires.auf.org/.

Поканата е отворена до 22 март 2021 г. 
Резултатите ще бъдат обявени на 1 април 2021 г. За допълнителна информация относно
регламента, условията и документите за кандидатстване, посетете сайта на AUF:
https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/appel-regional-candidatures-2021-mobilites-de-
stage-professionnel/



Франкофонски инициативи, проекти и конкурси
‐ февруари 2021 г. ‐

3. Покани за участия във 
форуми, конкурси  и други 
инициативи за студенти и 
преподаватели



https://www.auf.org/nouvelles/appels‐a‐candidatures/2e‐congres‐reseau‐
international‐poclande‐populations‐cultures‐langues‐developpement/

Втори конгрес на Международната мрежа POCLANDE 
(Население, култури, езици и развитие) 

2e Congrès du Réseau International POCLANDE (Populations, 
Cultures, Langues et Développement)

Основна тема: дебат за езиците, културите и участието на населението като лостове за общественото 
развитие, или как университетски преподаватели, учени и педагози да мобилизират езикови и 
културни ресурси за устойчиво развитие.
Тематични направления: език и комуникация, социолингвистични и политически отправни точки, 
проблеми на превода и интерпретациите, местни и малцинствени езици, споделяне на опит и добри 
практики, езиково разнообразие и др.
Възможно е и дистанционно участие.
Краен срок за подаване на резюмета на френски или английски език: 14 март 2021 г.
Подробна информация за научната мрежа, конгреса и условията на участие: ici



https://www.auf.org/nouvelles/appels‐a‐candidatures/appel‐a‐candidatures‐34e‐edition‐concours‐2021‐prix‐
roberval/

34 издание на Конкурса за Наградата Робервал
Appel à candidatures : 34е édition du Concours 2021 du prix 

Roberval

Конкурсът се организира от Университета за технологии в Компиен, Франция в подкрепа на 
създаването и разпространението на произведения, свързани с технологиите, на френски 
език.
Категории:
• Произведения, предназначени за широка аудитория
• Висше образование
• Телевизия
• Младеж
• Научно‐техническа журналистика
Краен срок за подаване на кандидатурите: 31 май 2021 г.
С регламента на конкурса и условията за участие можете да се запознаете на сайта 
http://prixroberval.utc.fr/



https://www.auf.org/nouvelles/appels‐a‐candidatures/appel‐a‐candidature‐green‐gown‐awards/

Покана за кандидатури за Green Gown Awards
Appel à candidature : Green Gown Awards

Наградата за устойчиви постижения в различни категории се предоставя от Университетите от
Commonwealth, Университетската агенция на франкофонията и Международната университетска 
асоциация, с подкрепата на ООН

Краен срок за кандидатстване: 31 март 2021 г.

Условия за подаване на кандидатури и регламент на френски и английски език: 
https://www.greengownawards.org/enter3



https://www.auf.org/nouvelles/appels‐a‐candidatures/concours‐jean‐de‐fontaine‐2021/

На вниманието на университетски преподаватели, студенти 
и на културни дейци в библиотеки, музеи, културни центрове и др.

Конкурс „Жан дьо Лафонтен“ 2021
Concours Jean de la Fontaine 2021

По повод отбелязването на 400 години от рождението на Жан дьо Лафонтен (1621 – 1695),
Международната организация на франкофонията, Министерството на културата на Франция и техните партньори 
обявяват конкурс за написване на оригинална басня на съвременен френски език

Ще бъдат раздадени 50 награди. Първата награда е пътуване до Париж.
Краен срок за подаване на творбите: 1 юли 2021 г.
За повече информация: https://concours‐la‐fontaine.francais‐sciences.fr



https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/appels-a-a-communications-forum-
innovation-2021-enseignement-superieur-recherche-vecteur-dinnovations-responsables/

Покана за участие с доклад във 
Форум „Иновации 2021: 

Висше образование, изследователска дейност и иновации: 
общественоотговорни вектори“

Изследователската мрежа за иновации RRI отправя покана за участие 
във Форум Иновации 2021, който ще се проведе на 1 и 2 юни на тема
„Висше образование, изследвания и иновации: общественоотговорни вектори“

Пълния текст на поканата ще намерите на сайта на форума: 
Forum de l’Innovation 2021

Предложенията за доклади (до 2 страници) трябва да се изпратят 
до 15 март 2021 г. на адрес https://foruminnov21.univ‐littoral.fr/




