
ПРЕСТИЖНА МЕЖДУНАРОДНО 

ПРИЗНАТА ДИПЛОМА  

В ОБЛАСТТА НА ХИМИЧНОТО 

И БИОХИМИЧНО ИНЖЕНЕРСТВО  

 

Специалността е акредитирана от Коми-

сията за инженерните звания (CTI-France) 

– независимата институция, утвърдена от 

френския закон през 1934 година, да оце-

нява инженерното образование, да развива 

качеството на обучение и да признава зва-

нието и професията инженер.  

Във Франция дипломираните инженери 

могат да носят признатото от Министер-

ство на висшето образование и изслед-

ванията на Република Франция звание: 

Ingénieur diplômé de l’Université de tech-

nologie chimique et de métallurgie de Sofia, 

Spécialité Génie chimique et biochimique 

(filière francophone) 

Възможности за кандидатстване 

Състезателният бал се формира по след-

ния начин: 

 Сумата от оценкитеот дипломата за 

средно образование по „Химия и опазване 

на околната среда”, „Математика”, „Физика 

и астрономия”; 

 Удвоеният резултатза един от след-

ните варианти на състезателна оценка (из-

бира се най-високата оценка, получена от 

кандидата): 

- Оценка от положен конкурсен изпит 

по химия или математика (по избор); 

- Оценка от ДЗИ по „Химия и опазване 

на околната среда”; „Математика”; „Фи-

зика и астрономия”;„Френски език”; 

„Български език и литература”; „Геогра-

фия и икономика”; 

- Оценка от олимпиади или състеза-

ния, посочени като начин за кандидат-

стване.  

 Оценка от конкурсен изпит в 

друго висше училище по химия, мате-

матика или биология. 
За контакти:Център за френскоезично 

обучение,тел: 028163466, 028163121 

е-мейл: ffrancophone@uctm.edu 

учебен отдел на ХТМУ: 028163135 

е-мейл:umo@uctm.edu 

 

web site: 

https://uctm.edu/bg/ 

ИЛИ НА FUF.BG 

 

Химикотехнологичен 

и металургичен 

университет 
 

 
Специалност 

„Химично и биохимично 

инженерство“ 

с преподаване 

на френски език 
 

Член на Университетската агенция 

на Франкофонията 

  

Акредитация от 
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Области на професионална 

реализация 

- Химическа промишленост; 

- Фармацевтика, козметика, 

хранително-вкусова промишленост; 

- Околна среда; 

- Енергетика; 

- Маркетинг, търговия; 

- Управление/Администрация; 

- Информационни услуги. 

 
Високото качество на обучението се 

потвърждава от успешната кариерна 

реализация на завършилите над 300 

български и чуждестранни студенти 

във водещи български и 

международни фирми, като Софийска 

вода, Овергаз, Софарма, l’Oreal, 

Danone, Nestle, Арома, Montupet и 

много други, в правителствени 

организации и министерства, в 

консултантски фирми, 

университети... 

 

Специалността е отличен старт за 

продължаване на обучението в 

докторска степен и за научно-

изследователска кариера. 

Почти 25% от завършилите са 

получили степен Доктор в 

университети и научни институти в 

България, Франция, Канада, Англия, 

Португалия, Германия. 

Практическа подготовка 
Практическото обучение включва 

общо 10 месеца стажове след 

втората, третата и четвъртата година, 

както и изготвянето на дипломен 

проект в големи международни 

компании, центрове за иновации и 

трансфер на технологии, научни 

институти в страната и чужбина. 

По време и след завършване на стажа 

много от студентите директно 

получават предложения за постоянна 

работа. 82% от студентите провеждат 

обучение от минимум 3 месеца в 

чужбина. 

Партньорство с висши училища 

от чужбина 

 

Обучението се реализира с активното 

съдействие на Консорциум от водещи 

френски Висши училища по химия и 

инженерна химия (Grandes Ecoles), 

членове на федерацията Gay Lussac: 
INP de Toulouse - Ecole Nationale 

Supérieure des Ingénieurs en Arts 

chimiques et technologiques; 

Ecole Nationale Supérieure de chimie de 

Montpellier; 

Ecole Nationale Supérieure de chimie de 

Rennes; 

Ecole Nationale Supérieure de chimie de 

Lille. 


