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ДОБРЕ  ДОШЛИ 
в  Тараклийския държавен 

 университет «Григорий Цамблак»! 
 

 
 
 

Прием на документи се осъществява 
съгласно Регламента за организацията 
и провеждането на приема във вузовете 

на Република Молдова. 
 

Размерът на  контракта е  най-
ниският в републиката. 

 

Необходими документи: 
 

1. Личен паспорт (копие) 
2. Документ за образование (оригинал) 
3. 6 фотографии 4  х 3 см. 
4. Документ за  военна служба (за младежите). 
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Тараклийският държавен университет  «Григо-
рий Цамблак» е първият университет  сред българ-
ските общности в чужбина. Той е създаден  с  Указ 
на  Президента  на Република Молдова от 30 март 
2004 г. Тържествено беше открит на  1 октомври 
2004 г. в присъствието  на  президентите на   Репуб-
лика Молдова г-н Владимир Воронин и на  Република  
България г-н Георги Първанов.  

Пред университета  е поставена задачата да 
стане образователен и културен  център  за младото 
поколение на Република Молдова, да съдейства за 
развитието на българската диаспора, за съхранява-
нето на родния език, историята и традициите на 
българския народ. Друг приоритет е задълбоченото 
изучаване на държавния език , което ще позволи на 
младото поколение от региона пълноценно да участ-
ва в икономическия, политическия и културния жи-
вот на молдовското общество. 

Студентите от университета получават 
държавна стипендия от Република Молдова, а така 
също  и спонсорска стипендия от Република Бълга-
рия. В университета   успешно се обучават студенти 
от българската, украинската, руската и молдовска-
та националност.  

Университетът осъществява подготовка на спе-
циалисти по следните специалности: 

 

 Български език и  литература и английски 
език и литература 

 Български език и  литература и румънски  
език и литература 

 Начална училищна педагогика  

 Музика 

 История 

 Предучилищна педагогика и  румънски език и 
литература 

 
 

 

Учебен  процес 
В  съответствие с Болонския процес висшето об-

разование в университета се осъществява по първия 
цикъл, който  предвижда обща подготовка по избра-
ната специалност и  присвояване на степен «лицен-
циат». 

 
Срокът на обучение по първия цикъл на дневното  
отделение е 3 години. По специалностите  «Българ-
ски език и литература и румънски език и литерату-
ра» и  «Български език и  литература и английски език и 

литература», «Предучилищна педагогика и румънски 
език и литература» той е  4 години. 

 Във всички специалности на университета се 
изучават задълбочено български и румънски език.  

 

Научна дейност и международно  
сътрудничество 

Университетът  сътрудничи както с местни, 
така и с български портньори и  използва различни 
форми   на взаимодействие: организира и провежда 
научни конференции и семинари, публикува ежегод-
ник, провежда изследвания в областта на фолклора, 
лингвистиката, литературата, историята, археоло-
гията и етнографията. Провеждат се изследвания, 
свързани с проблемите на българите от Южна Мол-
дова и молдовско-българските връзки. 

Благодарение на Съглашението между правител-
ствата на Република Молдова и Република България 

от 30. 09. 2004 г. България оказва на университета 
финансова  и  научно-методическа помощ, а така 
също организира съвместно обучение и лингвистиче-
ска и педагогическа практика в следните  ВУЗ-ове на 
Република България – ВТУ «Св. св. Кирил и Мето-
дий» - Велико Търново и РУ «Ангел Кънчев» - Русе.            
На 5 октомври 2017 г.  е подписано споразумение за 
сътрудничество и създаване на Международен обра-
зователен консорциум с два български цниверситета 
– Русенски и Великотърновски.  

 
 

Материално-техническа база: 

 2 учебни  корпуса; 

  общежитие;  

  хореографска зала; 

 спортна зала;  

  спортна площадка:  

  библиотека с читалня; 

 компютърен клас с бърз широколентов ин-
тернет; 

 музей на университета; 

 краеведчески музей; 

 информационен център за Европа и Бълга-
рия.  

 Конферентна зала. 


