10 стипендии в размер до $5,000 всяка за ученици в 11 клас
Краен срок за подаване на документи онлайн: 2 януари 2019 г.
Комисия „Фулбрайт” обявява конкурс за стипендии по програмата “ Opportunity Funds - Bulgaria”
за 2019 г.
Програмата се финансира изцяло от Правителството на САЩ (Бюрото за образователни
и културни дейности към Държавния департамент на САЩ) и Американското посолство
в България и се осъществява от Консултантския център EducationUSA при Комисия „Фулбрайт”.
Ще бъдат дадени 10 стипендии в размер до $5,000 всяка за подготовка на талантливи ученици от
11 клас за кандидатстване в акредитирани американски колежи и университети и отпътуване в САЩ.
ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА
Основната цел на програмата “Opportunity Funds - Bulgaria” е да помага на талантливи ученици в 11 клас,
които имат високи академични постижения и лидерски изяви, но не разполагат с достатъчно финансови средства,
да се подготвят за успешно за кандидатстване в акредитирани американски колежи и университети и започване
на обучение в САЩ. Програмата позволява на широк кръг младежи да участват в международния образователен
обмен и насърчава взаимното разбирателство и социално включване.
КАКВО ПОКРИВА СТИПЕНДИЯТА
•
Подготовка и регистрационни такси за явяване на тестовете iBT TOEFL, SAT, Subject Tests
и изпращане на резултатите в акредитирани американски колежи и университети
•
Такси за кандидатстване за прием със стипендии в акредитирани колежи и университети в САЩ
•
Местен транспорт и настаняване в хотел в София за участие в работни семинари
•
Такси за кандидатстване за студентска виза и записване в университет
•
Двупосочен самолетен билет до висшето училище в САЩ и обратно
•
Едномесечна стипендия за лични разходи в началото на учебната година в САЩ
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ
•
Да са редовни ученици в 11 клас в средните училища в България
•
Българско гражданство или официален статут на бежанец в България
•
Участие в програмата “Образование в САЩ” на Консултантския център към Комисия „Фулбрайт”
•
Свободно владеене на английски език
•
Отличен успех, награди, лидерски изяви и потенциал да получат пълна стипендия от колежите
и университетите, в които кандидатстват
•
Необходимост от финансова помощ за подготовка за кандидатстване и отпътуване в САЩ (средно
месечен семеен доход от 2500 лв.)

КАНДИДАТСТВАНЕ
Учениците кандидатстват за стипендиите “Opportunity Funds - Bulgaria” чрез формуляра за кандидатстване
по-долу, който се изпраща по имейл на Снежана Тенева, консултант за висше образование в САЩ при
Комисия „Фулбрайт“ (steneva@fulbright.bg; snejana.teneva@gmail.com) заедно с всички изисквани документи:
Академични справки за 9 и 10 клас
Служебни бележки от работодателите на двамата родители за доходите им през 2018 г. /от 1 януари до
30 септември/
или документ за статут на безработни/пенсионери
Отчет за месечните разходи на семейството
Копия на документи за средно-месечните разходи на семейството за издръжка на жилището
/платени ток, вода, парно, наем, заем, ипотека/
ГРАФИК ЗА ПРОТИЧАНЕ НА КОНКУРСА
•
•

2 януари 2019 г.: Изпращане по имейл на пълния комплект документи за кандидатстване.
22 януари 2019 г.: Обявяване на номинираните кандидати.

Документи, получени от Комисия „Фулбрайт” след 2 януари 2019 г., няма да бъдат разглеждани.
Всички кандидати получават по имейл индивидуално писмо за резултата от участието им
в конкурса.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА
Комисия „Фулбрайт”
Fulbright.bg; EducationUSA.state.gov
бул. „Витоша” №12, ет.5
София 1000
Снежана Тенева
Консултант за висше образование в САЩ
02/981 6830; 0898/823 329
steneva@fulbright.bg; snejana.teneva@gmail.com
Приемно време: 14-16 ч. всеки работен ден

EducationUSA Opportunity Funds Program Bulgaria
SECTION 1: Personal Data
Family Name:
First Name:
Name as appears in Passport:
Gender: Male/Female
Date of Birth:
mm/dd/year
Country of Birth:
City of Birth:
Citizenship:
mark all that apply
• Bulgaria
• Dual Bulgaria/U.S.
• U.S. Permanent Resident
• Other:
Primary Phone Number:
Email Address:
Current Address:
Street, House Number, Apartment
Current City:
Current Country:
Permanent Address:
Street, House Number, Apartment
Permanent City:
Permanent Country:

SECTION 2: U.S. visa type, date(s) and purpose of your travel
Have you ever applied for a U.S. visa?
No
Yes
Date(s) of your U.S. travel:
Purpose of your U.S. travel:

SECTION 3: Educational Background
Current or most recent education:
mark all that apply
• High School
• Institution
GPA (grades 9 and 10):
(indicate scale: out of 6)
Current (or most recent) educational institution
• Institution Name:
• City, Country:
• Specialization, major:
Entry Date:
Graduation Date:
Institution Type:
Public or Private

SECTION 4: Academic Honors / Awards / Scholarships / Exchange Programs
Please list any special achievements, community service, and/or extracurricular activities that you have
participated in:
Academic Publications
List publications that you have authored or co-authored (include name, title of your article/work, name of
publication, date), and describe your research achievements
• Publications 1:
• Publications 2:
• Publications 3:
• Publications 4:
• Publications 5:
Academic Honors, Awards, Scholarships
List any academic honors (Golden/Red diplomas, Olympiads) and scholarships received since 9th grade
Honor 1:
Honor 2:
Honor 3:
Honor 4:
Honor 5:
Honor 6:
Honor 7:
Honor 8:
Honor 9:
Honor 10:
Leadership:
List professional organizations and/or clubs of which you are a member:
Describe any non-academic achievements in sports, music, community service, etc.

Volunteer Experience:
Do you have any volunteer experience with an organization or institution in your home country and/or abroad?:
if Yes Explain:

SECTION 5: Plans for Study in the U.S.
Desired Level of Study
mark all that apply
• Associate (AA/AS)
• Bachelor (BA/BS)
• Masters (MA/MS)
• MBA
• LLM
• Doctoral (Ph.D.)
• Other:
Desired field of study:
Desired Enrollment Date:
Fall 2020
Other:
What type of job or employment do you want after finishing this degree in the U.S. and returning to your
home country (i.e. doctor, engineer, social worker, teacher, etc.)?

Which skills do you want to improve while in the U.S.:

Please briefly describe how studying in the United States will help you improve these skills and
achieve your career goals.
Maximum 500 words

SECTION 7: Family Background and Work Experience
Family Background and Work Experience
How many people, including yourself, depend on the income of your parents for daily living expenses?
Your answer
Parents Marital Status (single, married, divorced, separated, widowed)
Parent/Guardian 1
• Family Name, First Name:
• Home address if different from yours:
• Email address:
• Occupation:
• Employer:
• Highest education degree:
• Average monthly income:
Parent/Guardian 2
• Family Name, First Name:
• Home address if different from yours:
• Email address:
• Occupation:
• Employer:
• Highest education degree:
• Average monthly income:
To what countries have you traveled in the past 5 years, for what purpose, and who paid for your trip?
i.e. Turkey, vacation, parents; Poland, academic competition, organizers
Your answer
Please list any jobs that you have held during the past three years, including summer employment
• Employer
• Position
• City
• Dates
• Hours/week
• Salary/month (USD)

SECTION 8: Signature
I confirm that I have no personal or family funds to pay for the application process or for studying in the U.S., and
I understand that presenting incorrect data can affect my eligibility for Opportunity funding.

(Print name)

