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МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 

ИПА е член на европейската мрежа на институтите и училищата 
по публична администрация (DISPA) 

Наши партньори са: 
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ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА МЕЖДУНАРОДНИ ОБУЧЕНИЯ 

Международни специализирани обучения по публична 
администрация (CISAP), организирани от Националното висше 
училище по администрация на Франция (ENA) 
 

Пролетна сесия 2018 г.: 
 Управление на публичния сектор Контрол, одит и оценка на публичните 

разходи 
 Управление на промяната в администрацията  
 Борбата срещу корупцията 
 
Есенна сесия 2018 г.: 
Местно управление 
 Борбата срещу корупцията 
Пътят на една европейска норма: от нейния генезис до съдебен спор 
Публичните политики: от концепцията до оценката 
 Управление на човешките ресурси и управление в публичната 

администрация 
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• Програма за младите лидери (Young Leaders’ Program: YLP) 
 
Магистърската програма за младите лидери в GRIPS  в Токио 

• Еразъм за публичната администрация (Erasmus for Public 
Administration) 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА МЕЖДУНАРОДНИ ОБУЧЕНИЯ 
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Провеждането на мероприятия по проект „Национална франкофонска 
инициатива“ (IFN) 2015 - 2018 г. по програмата на Международната 
организация на франкофонията (МОФ) „Употреба и разпространение на 
френския език“ 
 

За 2018 г. ИПА участва в проекта с провеждането на технически и 
професионални обучения за франкофоните в държавната 
администрация. и са следните: 
 
Лекция на правна тема  
Видео-лекция 
Годишна среща на франкофоните в държавната администрация 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА МЕЖДУНАРОДНИ ОБУЧЕНИЯ 
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Институтът за мир и диалог в Базел, Швейцария: 
 
Лятна академия и тримесечна изследователска програма 
 
Стипендии за магистърска и докторантска програма в TODAIE, 
Турция: 
Международна магистърска програма (Advanced Public Executive 

program – APEP) и 
Докторантска програма по Политически науки  и Публична 

администрация 
 
Стипендии, предоставяни от Корейския институт за развитие (KDI): 
  Магистър по публична дипломация (MPP) 
  Магистър по политика за развитие (MDP) 
  Магистър по публично управление (MPM) 
  Доктор по публична дипломация (MPP) 
  Доктор по политика за развитие (MDP) 
 

ДРУГИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА МЕЖДУНАРОДНИ ОБУЧЕНИЯ 
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НАСЪРЧАВАМЕ ДОБРОTО УПРАВЛЕНИЕ 

Благодаря за Вашето внимание! 

Кристина Андреева 

Главен експерт 

k.andreeva@ipa.government.bg 

тел. 02/940 37 58 
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