ULUSAL SPOR AKADEMISI
SOFYA, BULGARISTAN

Sofya’daki Ulusal Spor
Akademisi, aşağıda
belirtilen üç öğretim
düzeyi için yüksek
eğitim programı
önermektedir:

LISANS

Öğretim planına
göre, 4 yıllık eğitim
süresi - ECTS’ye göre
240 kredi

YÜKSEK LISANS
1-2 yıllık eğitim
süresi - ECTS’ye
göre en az
60 kredi

DOKTORA

Yüksek Lisans
düzeyini elde
ettikten sonra,
3 yıllık eğitim süresi

ULUSAL SPOR AKADEMISI, AŞAĞIDA
BELIRTILEN ANALNARDA, LISANS EĞITIMI
VERMEKTEDIR:
SPOR

ANTRENÖRLÜK – İLGİLİ SPOR DALLARINDA
SPOR MENAJERLİĞİ
SPOR ANİMATÖRLÜĞÜ
UYUMLAŞTIRILMIŞ FİZİKSEL AKTİVİTE VE
SPOR ANTRENÖRLÜĞÜ
SPOR YORUMCULUĞU

BEDEN EĞITIMI

BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ

KİNEZİTERAPİ

KİNEZİTERAPİ/FİZYOTERAPİ

2005 YILINDAN BU YANA ULUSAL SPOR AKADEMİSİ,
AVRUPA KREDİ (ECTS) SİSTEMİNİ RESMEN
UYGULAMAKTADIR
YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ
Ulusal Spor Akademisi’nde öğrenim görmek isteyen yabancı uyruklu vatandaşlar Öğrenci işleri Dairesi
Başkanlığı’na, aşağıda belirtilen belgelerle başvuruda
bulunurlar:
• Kısa özgeçmiş ve aday olunan eğitim düzeyini ve
programını belirlen başvuru formu:
• Yüksek Öğrenim görme hakkı belgesi
• Lisans düzeyi eğitimi için, Lise mezuniyet diplomasının
Yeminli Tercüme Bürosu tarafından tercüme edilmesi
(Transkript dahil)
• Yüksek Lısans düzeyi eğitimi için, Üniverite mezuniyet diplomasının Yeminli Tercüme Bürosu tarafından
tercüme edilmiş olması (Transkript dahil);
• Başvuru prosedürünün başlamasından önce, 1 aydan
daha fazla eski olmama şartıyla, Üniverite adayının
ülkesindeki resmi makamlar tarafından verilmış ve
tasdik edilmiş Sağlık Raporu;
• Diplomanın ve Sağlık Raporunun, verildiği ülke ile
Bulgaritan
Cumhuriyeti
arasında
imzalanan
uluslararası sözleşme yönergelerine göre tasdiklenmesi, Bulgarcaya tercüme edilmesi ve tanınması
gerekir. Eğer bu tür sözleşmeler mevcut değilse, ilgili
begelerin geçerli kılınması için standart prosedüre
uyularak tasdiklenmesi /Apostille/, tecüme edilmesi
ve tanınması gerekmektedir.
• 4 güncel fotoğraf
Bulgarca dil eğitimi Yabancı Diller ve enformasyon
Teknolojileri bölümü tarafından yürütülmektedir.
Hazırlık kursu ücreti 3,200 Euro’dur. Hazırlık kursu
sonrası AB vatandaşı olanlar Bulgar vatandaşları ile
aynı şartlarda eğitimlerine devam edebilirler.
AB üyesi olmayan ülkelerden gelen aday öğrenciler
Bulgarca hazırlık kursu sonrası yıllık eğitim ücreti olan
3,200 Euro ödeyerek eğitimlerine başlarlar. Yukarıda
bahsi geçen evrakları Akademiye ileterek başvurularını
yaparlar.
En az 6 kişilik grup şeklinde başvuru yapan yabancılar
için İngilizce dilinde lisans ve yüksek lisans eğitimi
alabilirler. İngilizce yürütülen lisans ve yüksek lisans
programlarının yıllık eğitim ücreti 4,000 Euro’dur.

İrtibat:
E-mail: press@nsa.bg
Türkçe ve İngilizce irtibat için: anatoliaconsultbg@gmail.com
+359 876 290 910

