Additional information
BTS Commerce International (2 years) + Head of Import-Export Zone (1 year) (FR)

“BTS Commerce International & Responsable de Zone
Import-Export” (FR)
ФРАНЦИЯ – “BTS - международна търговия &
ръководител направление внос-износ”
Наименование на програмата
Наименованието на програмата е “Brevet de Technicien Supérieur en Commerce
International, à Référentiel Commun Européen”, или “Сертификат за висш техник в
международната търговия в общата европейска рамка.”

Времетраене на обучението
“BTS Commerce International” е двугодишна програма.
Програмата включва около 1 500 учебни часа и 12 седмици практика.
Първа година : 25 учебни седмици в училище + 8 седмици практика във фирми.
Втора година : 21 учебни седмици в училище + 4 седмици практика във фирми.

Задължение за плащане на такса за обучение
В държавните институции не се заплащат такси. В половината от частните
училища, които имат договор с държавата, като например колежа HECI Saint
Louis, има такси за обучение в размер на 1 000 и 1 500 ЕВРО. В частните
училища таксите за обучение са по-високи.
Учениците могат да получат стипендия от държавата или областта. Например в
регион Рона-Алпи всички студенти получават стипендия за периода на
обучение в чужбина (95 EВРО на седмица).

Място в националната система за професионално
обучение
“BTS Commerce International” е двугодишна студентска степен с фокус върху
международен бизнес след дипломата за средно образование (Baccalaureate).
Тя може да бъде последвана от трета последна година (дипломиране) по
специалността бизнес, международен бизнес, или следване в университет.
Студентите могат също така да изберат да работят във фирма.
В началото на учебната програма студентите са обикновено на възраст между
18 и 21 години. По време на двугодишната програма те трябва да прекарат
поне два обучителни периода във фирма: един период от осем седмици в края
на първата година и друг период с продължителност четири седмици през
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втората година. Първият
чужбина.

обучителен период трябва да бъде завършен в

Приложимост на програмата: достъпна ли е тя за цялата страна? Колко
възможности за участие в тази програма съществуват? Нейната
значимост регионална ли е или национална?
Степента “BTS международна търговия” се предлага в около
250
образователни институции. Тя има национална значимост.
През 2011 г. около 5 800 ученици са завършили “BTS международна търговия” в
държавни училища.

Място на провеждане на обучението
 Във фирми: 8 седмици през първата година и 4 седмици през втората
година.
 В училище: 25 седмици през първата година и 21 седмици през втората
година (5 дни седмично).

Oрганизация,
отговорна
професионално обучение

за

тази

програма

за

Програмата съответства на европейските изисквания и се осъществява от
Министерство на националното образование.
www.sup.adc.education.fr/btslst/referentiel/BTS_CommerceInternational.pdf

Предпоставки за прием
Изискванията за започване на учебна програма “BTS международна търговия”
са:
 Диплома за средно образование (Baccalaureate)
 Добро ниво на английски и друг чужд език (немски, испански,
италиански…)
 Много добро ниво по всички предмети
 Мотивация и непредубеденост по отношение на международната
търговия.

Допълнителни компетентности, които са част от тази
програма
Програмата включва преподаване на професионални компетентности, на чужди
езици и общообразователни предмети.
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Професионална подготовка: проучване и следене на чужди пазари, бизнесинструменти, бизнес-пресмятане, набиране и поддържане на клиентела,
водене на преговори и реализиране на продажби, управление на вносноизносни операции.
Чужди езици: английският език е задължителен. Учениците трябва да владеят и
втори чужд език.
Общообразователни предмети: обща икономика, право, мениджмънт на
фирмата, култура и начин на изразяване.
Относно чуждите езици учениците може да се явяват и на други допълнителни
изпити, удостоверяващи компетентности, оценени чрез специфични тестове.
Например те могат да се явят на изпита на Френската търговско-промишлена
камара в Испания.

Изпити (кога, какви ...)
Организации, отговарящи за изпитите, са Министрествата за професионално
обучение и Министреството за висше образование.
Оценяването се извършва от изпитна комисия от учители и понякога от фирми.
Има оценяване по време на двугодишното обучение и финални писмени
изпити:
 “Оценяване на място (CCF)”: оценяване по време на двугодишното
обучение: проучване и следене на чужди пазари, бизнес-инструменти,
бизнес-пресмятане, набиране и поддържане на клиентела, водене на
преговори и реализиране на продажби, управление на вносно-износните
операции, английски (писмен и устен), друг чужд език (писмен и устен).
 Финални писмени изпити: обща икономика, право, мениджмънт на
фирмата, култура и начин на изразяване, управление на вносноизносните операции.
Училище
“BTS международна търговия” е първа степен на висше образование (след
средно образование).
Кой провежда изпитите?
Оценяването по време на двегодишния курс на обучение (CCF) се извършва от
преподавателите на училището и понякога от хора от фирмите (за
професионалната подготовка).
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Оценяването на финалните писмени изпити се извършва от учители от
различни училища, определени от директора на местния инспекторат по
образование.

Сертификати
Студентите получават диплома “Brevet de Technicien Supérieur en Commerce
International, à Référentiel
Européen” или
“Висш техник в областта на
международната търговия съгласно европейските стандарти”.
Ако желаят, те могат да получат и сертификати по други чужди езици.

Какво право произтича от сертификатите?
Дипломата е призната и се приема добре от фирмите, особено практическите
умения на студентите, придобити благодарение на нея. Дипломата се изисква
от фирмите при описание на работата.
Студентите, придобили тази диплома, могат да заемат различни длъжности
като:
 Асистент по износа
 Асистент по вноса
 Търговски редставител
 Транспортен агент.

Програмата
за
професионално
обучение
предпоставка за по-нататъшно обучение

като

Хората, издържали изпитите, се наричат „Technicien Supérieur de Commerce
International”, или “Висш техник в областта на международната търговия”.

Статистика на завършилите
“BTS международна търговия” може да бъде последвана от професионална
дейност в областта, за която студентите са били обучавани, или от следване
във висше учебно заведение (университет, частни бизнес-училища). На
практика 80% oт завършилите тази специалност студенти продължават
обучението си и избират тригодишно следване.
Например, в нашия колеж HECI Saint Louis програмата “BTS международна
търговия” може да бъде последвана от трета година или бакалавърска
програма, наречена “Ръководител направление внос-износ”, която е междинен
курс (професионално обучение): 14 седмици курсове (525 часа) и от 28 до 30
седмици практика. Тази образователно-квалификационна степен дава
възможност за придобиване на по-дълбоки знания и доизграждане на
професионалния опит. Тя е национално призната от “Commission Nationale des
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Certifications Professionnelles”
квалификация”).

(“Национална

комисия

за

професионална
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