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Дипломатическият институт към МВнР се стреми да приобщи български и чуждестранни студенти 
към света на международните отношения и дипломацията. Стажантската програма е въведена 
още със създаването на Института и е целогодишна. Основната й цел е да подпомогне участниците 
в нея да придобият конкретни, практически умения и опит в реална работна среда. Стажът дава 
възможност на студентите да се ориентират при избора на професия и увеличава възможностите 
им за реализация. 
 
КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМ 
За стаж могат да кандидатстват студенти, завършили минимум втори курс в бакалавърска степен 
по специалностите: международни отношения, право, политология, европеистика, международни 
икономически отношения и други хуманитарни специалности. Допълнителни изисквания: 
задължително владеене на най-малко един западен език и отлична езикова култура. 
 
НАЧИН И СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 
Необходими документи: 
 Молба до Директора на Дипломатическия институт; 
 СV – европейски формат, на български; 
 Мотивационно писмо; 
 Служебна бележка от съответния ВУЗ. 
Документите се подават в електронен вариант на е-mail: director.bdi@mfa.government.bg, в срок 
от 1-во до 20-то число на месеца, предхождащ месеца, в който желаете да започне стажът. 
 
СЪДЪРЖАНИЕ НА СТАЖА 
Продължителността на стажа е от 2 седмици до един месец. Дейността на стажантите включва 
основно: 

 анотиране на специализирани книги, списания и аналитични материали; 

 превод на текстове от и на чужди езици; 

 участие в организирането и провеждането на текущите дейности по програмата на отдел 
“Обучителни програми"; 

 участие в организирането и провеждането на текущите събития от програмата на отдел 
“Публични дейности и сътрудничество"; 

 систематизиране и обработване на специализирана информация; 

 Изготвяне и представяне на презентация на актуална тема. 
След приключване на стажа на студента се издава препоръка, удостоверяваща срока на 
проведения стаж, както и конкретната дейност на стажанта през това време. 
 
За повече информация: 948 21 47, Силвана Цокова – координатор на стажантската програма. 
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