ИЗЛОЖЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ИНДИЯ В
ПЕРИОДА 30 НОЕМВРИ - 5 ДЕКЕМВРИ 2014 Г.

По инициатива на Европейската делегация в Индия (EUDEL) в периода 30
ноември – 5 декември 2014 г. предстои да бъде проведено Изложение на европейското
висше образование в Индия. Това е третото му издание, като предишните две са били
през 2006 г. и през 2008 г. През 2014 г. събитието се организира в три индийски
мегаполиса: от 30 ноември до 1 декември – в Делхи; на 3 декември в Бангалор, щата
Карнатака, и на 5 декември в Колката, щата Западен Бенгал.
Целите на изложението са да се рекламира европейското висше образование в
Индия чрез предоставяне на информация за обучението на английски език в
Европейския

съюз,

разпространяването

на

практическа

информация

за

кандидатстването в европейските висши училища, както и създаване на контакти
между европейските и индийските висши училища.
Регистрирането на участниците в изложението ще се осъществи на три етапа:
-

предварителна регистрация до 15 юли 2014 г., чрез изпращане на заявление за
желание за участие в изложението в даден мегаполис или в трите мегаполиси на
адрес: info@ehef-2014.org На същия адрес могат да бъдат отправяни запитвания
към EUDEL;

-

Онлайн регистрация до 15 юли 2014 г. чрез попълване и изпращане на
формуляр;

-

заплащане на такса за участие от регистрираните изложители в размер на 700
евро за участие в Делхи (30 ноември – 1 декември), 500 евро – в Бангалор (3
декември), 400 евро в Колката (5 декември) или 1500 евро за участие и в трите
мегаполиса. Разходите за транспорт и настаняване ще бъдат за сметка на
изложителите.
Всяка държава-членка ще получи и в трите мегаполиса по един безплатен щанд

за националната координираща институция или за посолството на съответната държава
в Индия. Общото разпределение на щандовете по държави е на базата на разпределение
на местата в Европейския парламент. На България се полагат общо 3 щанда в Делхи и
по 2 щанда в Бангалор и Колката. Разпределението им ще бъде направено по реда на
кандидатстване на съответните участници и съгласувано с националната координираща
институция. По информация на EUDEL през 2006 г. и 2008 г. националната

координираща институция за България е бил Съветът на ректорите на висшите
училища. През 2014 г. Съветът на ректорите ще има за задача да потвърждава пред
Посолството на България в Делхи, че кандидатите за участие в изложението отговарят
на поставените изисквания - предлагат програми за обучение на чуждестранни
студенти на английски език, като се има предвид, че индийските граждани предпочитат
магистърските програми на европейските висши училища.
Всичко, свързано с Изложението на европейското висше образование в Индия
през 2014 г., е публикувано на електронната му страница: http://www.ehef-india2014.org.
Повече информация може да се намери в приложената брошура „European Higher
Education Fair 2014, India - New Delhi, Bangalore, Kolkata”.

