
Основні положення ESFAM 

 
Місія ESFAM полягає у підготовці французькою мовою фахівців високого 

рівня у сфері управління адміністративними ресурсами та підприємствами в 
рамках сприяння розвитку країн Центральної та Східної Європи, для створення 
внеску у розвиток країн регіону (Албанія, Вірменія, Азербайджан, Білорусь, 
Хорватія, Естонія, Грузія, Греція, Угорщина, Латвія, Литва, Казахстан, Киргизстан, 
Туркменістан, Косово, Північна Македонія, Чорногорія, Молдова, Узбекистан, 
Польща, Чехія, Румунія, Росія, Сербія, Словаччина, Словенія, Туреччина, Україна). 

 

Особливістю ESFAM є те, що навчання 
акредитоване французькими та 
бельгійськими університетами. Таким чином 
студенти мають статус болгарських 
студентів, але також є студентами 
університету, який видає диплом. 

 

 

 

 

ESFAM - Спеціалізована Франкофонна установа з 
Адміністрації та Менеджменту, член Асоціації 

франкофонних університетів AUF (Agence 
Universitaire de la Francophonie). 

 

У плані базової підготовки пропонується річне навчання (60 або 70 кредитів), 
після якого видається диплом магістратури (Master) провідних навчальних 
закладів Франції та Бельгії. 

Спеціальності: 

 Магістр менеджменту та адміністрації підприємств (Натський університет, 
Франція),  

 Магістр державного управління (Льєзький університет, Бельгія) 

 Магістр менеджменту малого та середнього бізнесу та туристичних зон 
(Університет Корсики Паскаля Паолі, Франція)  

 Магістр міжнародного транспорту (Паризький університет 1 - Пантеон 
Сорбонна, Франція); 

 Магістр управління ланцюгами поставок (Паризький університет 2 - 
Пантеон Ассас, Франція); 



Повний тариф: вартість навчання в ESFAM становить 4000 євро на рік. Цей 
тариф включає зарахування в університет-партнер і покриває університетські 
витрати. Він не включає проживання, страховку та харчування. 

Пільговий тариф AUF 300 євро, у тому числі і для студентів ПДАБА – членом 
асоціації AUF 

Для студентів із країн Центральної та Східної Європи пропонується: 
– навчання субсидоване за рахунок AUF; 
– стипендії від уряду Болгарії та інших міжнародних організацій; 
– вступний курс перед початком академічного року. 

ESFAM також працює над майбутнім працевлаштуванням у франкомовних 
країнах для зміцнення зв'язку між академічним світом та професійним з метою 
інтеграції випускників 

 

 

 

 

 

У ході зустрічі було отримано 
пояснення з основних питань 

 

Які умови для вступу? Мати вищу освіту (4 курси, 240 кредитів) та володіти 
французькою мовою. Причому не передбачається наявність сертифікатів з 
володіння мовою або додаткових вступних іспитів з французької мови. Основна 
мета навчання у ESFAM – сприяння адаптації країн Східної Європи у франкофонні 
регіони. Вдосконалення мовних навичок проходить під час навчання у 
франкофонному середовищі. 

Який статус має студент ESFAM? Студенти мають болгарський статус і 
можуть скористатися всіма відповідними знижками. Одночасно вони проходять 
процес реєстрації у французькому чи бельгійському університеті (залежно від 
спеціальності). 

Який тип диплома вручають у ESFAM? Дипломи магістра (Master) 
університетів-партнерів. 

Хто викладає у ESFAM? Частина викладачів приїжджають для проведення 
занять із дипломуючого університету, а інша частина є членами експертної 
спільноти AUF. 

Чи необхідно мати освіту бакалавра суто за спеціальністю «Менеджмент»? 
До навчання приймаються абітурієнти, які мають освіту бакалавра (4 курси) за 
будь-якою спеціальністю. 



За всіма питаннями звертатися до Навчально-наукового центру 
міжнародного співробітництва ПДАБА. Завідуюча Дегтярьова Юлія 
Володимирівна, кімн. 355. 

   


