
 
 

МЕЖДУНАРОДНО ИЗЛОЖЕНИЕ „ОБРАЗОВАНИЕ БЕЗ ГРАНИЦИ” 
СОФИЯ, Национален дворец на културата (НДК) 

  

  11, 12 и 13 март 2016 г. 
петък, събота и неделя 

 
 
  
Имаме удоволствието да Ви поканим да посетите най-голямото образователно изложение у нас – 
„Образование без граници” и специализираната част Образование и КАРИЕРА 2016! 
 
Като човек, който иска да се развива, със сигурност се интересувате от отговора на важния 
въпрос:  
  
КАК ДА НАМЕРЯ СВОЕТО МЯСТО В ГЛОБАЛНИЯ СВЯТ НА ОБРАЗОВАНИЕТО И БИЗНЕСА? 
  
В Националния дворец на културата от 11-ти до 13-ти март е твоето място в света на 
образованието и кариерата! 
  
От 11-ти до 13-ти март (петък, събота и неделя), в Националния дворец на културата, ще се проведе 
новото издание на международно изложение за образование „Образование без граници” и 
специализираната частОбразование и КАРИЕРА! 
  
„Образование без граници” е най-голямото образователно изложение в България. В списъка на 
участниците ще намерите представители от цяла Европа, Канада, САЩ, Австралия, Русия и Китай. 
 
Новото издание на „Образование без граници” приветства участници от четири континента, които ще 
представят възможностите за обучение и кариерно развитие пред българската публика. Освен 
огромно разнообразие от учебни заведения, ще предложим разнообразие от стажантски позиции и 
кариерно развитие от водещи български работодатели. 
 
През тези три дни определено който търси, ще намери своето място, независимо дали е България или 
чужбина –училища, колежи, университети, фирми и работа! На форума ще откриете: 

 Държавни и частни СРЕДНИ УЧИЛИЩА от България и чужбина 

 Над 1500 БАКАЛАВЪРСКИ ПРОГРАМИ в България и в чужбина 

 Над 1000 МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ в България и в чужбина 

http://email.edu-fair.info/c/eJw9jUEOgyAQRU8DuxKYQZAFiyaN9xgdFBJFY7Xp8cuqydu8vPx8jsyJnCwRtHEadQDUgEEZDdYptOA7YXXi-zFTOVWp8y5zZBtwdKlHMm70NCXv-85rwo5nSjzJNebrOgQ-BQyN_z7dzUrl9FVHbn3YBL4w9ALcSnVpYuQZSd3vTHX_UPteNiqrmvbtBzx2Mp0


 ЕЗИКОВИ ВАКАНЦИИ в чужбина 

Информация за СТИПЕНДИИ И СТАЖОВЕ за търсещите КВАЛИФИКАЦИЯ и РАБОТА: 

 СТАЖАНТСКИ ПОЗИЦИИ за ученици и студенти 

 РАБОТНИ ПОЗИЦИИ от водещи работодатели 

Събитието започва на 11. МАРТ в НДК, етаж 5. с официално откриване от 11.00 ч. 
Заповядайте на откриването (11:00 ч.) и бъдете част от света на образованието и бизнеса. 
  
На 12. март (събота) заповядайте на презентациите: 

 10:30 - 11:00 ч. - Открий АМЕРИКА - Стипендии за обучение в САЩ през учебната 2016 - 2017 
година - (Българо-американска комисия за образователен обмен “Фулбрайт”) 

 11:00 - 12:00 ч. - Обучение във ВЕЛИКОБРИТАНИЯ - презентация на Cambridge English 
Language Assessment 

 12:00 - 13:00 ч. - Обучение в РУСИЯ - Руска фондация за образователни програми „Икономика 

и управление” Представителство на Россотрудничество в Република България 

 13:00 - 13:30 ч. - Обучение в ГЕРМАНИЯ - Фондация „Александър фон Хумболт“ – врата 
към науката! 

 13:30 - 14:00 ч. - Гласът на БРАНША - Това, което другите не знаят за дървообработващата 

и мебелната промишленост! 

 14:00 - 15:00 ч. - Обучение в ЧЕХИЯ - Metropolitan University Prague 

 15:00 - 15:30 ч. - Гласът на БРАНША - Браншова Асоциация Полимери 

Повече информация можете да намерите на следните линкове: 

 Участници: http://edu-fair.eu/index.php?m=398&lang=1 
 

 Регистрация: http://edu-fair.eu/index.php?m=969&lang=1 

*** 
 
САМО ЗА ПОСЕТИТЕЛИ на „Образование без граници” 2016, София, НДК, етаж 5 
 
Ела и се регистрирай за безплатен курс по английски език за 30 дни 
Намерете повече информация на щанд № 54 - Родина България 
Безплатният онлайн курс по английски език се предоставя от EF Education First International. 
 
*** 
Заповядайте в Националния дворец на културата от 11-ти до 13-ти март, за да намерите своето място 
в света на образованието и бизнеса! 
 
Входът е свободен след предварителна регистрация на http://edu-fair.eu/index.php?m=969&lang=1 или 
на място в НДК! 
  
Вход свободен! 
  
Организатор: 
Бери Груп България 
Ул. Ген. Гурко 74, ет. 1 
тел. 02/ 9888 604, факс: 02 950 25 11 
www.edu-fair.eu 
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