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Членство в организации
Организацията на международното сътрудничество се развива чрез контакти със
сродни катедри и факултети и сключване на договори.
Всички катедри активно си сътрудничат със сродни катедри от престижни
чуждестранни университети и членуват в международни професионални организации.
Международното сътрудничество на УНСС с чуждестранни университети се
осъществява чрез:
- мобилност на студенти и преподаватели
- създаване на общи образователни програми, включително за следдипломно
обучение
- съвместно публикуване на статии и резултати от научни изследвания
- участие в разработване на съвместни изследователски проекти, научни конференции
и обмен на информация за научни прояви от взаимен интерес; в европейски
образователни и изследователски програми, в престижни международни организации и
др.

   
 

Централноевропейска инициатива за междууниверситетски връзки (CEI UniNet),
Европейски консорциум за политически изследвания (ECPR),(NISPAcee), 
Асоциация на икономическите университети от Югоизточна Европа (ASECU),
Асоциация на европейските университети (EUA),
Европейската асоциация на юридическите факултети (ELFA), със седалище в Белгия
Европейска програма NESSI-GRID (Network European Software and Services Initiative),
Участие в европейската научна програма COST,
Участие в проекта за създаване наЕвро-средиземноморски университет, 
Асоциация на Черноморската университетска мрежа (BSUN)
Включване в Международната асоциация на институтите по интелектуална
собственост(IIPI),
Международен технически комитет по стандартизация „Интелектуална собственост и
иновации”,
Transportation Research Forum, Washington, USA,
Metropolitan Museum, New York, 
Европейска платформа на изследователите в областта на културата (CIRCLE),
Европейска асоциация за образование и изследвания в областта на комуникациите
(ECREA),
Международна организация за доброволчески труд в областта на културата (SCI),
Европейска мрежа за образование по културна администрация (ENCATS),
Европейска асоциация за образование и изследвания в областта на комуникациите –
за млади учени (YECREA),
Световна организация по икономика на културата (ACEI),

http://www.cei.int/content/post-graduate-studies-university-network
http://www.ecpr.eu/
http://www.nispa.sk/
http://www.asecu.gr/index_en.html
http://www.asecu.gr/index_en.html
http://www.asecu.gr/index_en.html
http://www.eua.be/Home.aspx
http://elfa-afde.eu/
http://www.nessi-europe.com/default.aspx?page=home
http://www.cost.eu/
http://www.cost.eu/
http://www.cost.eu/
http://www.ufmsecretariat.org/en/creation-of-a-euro-mediterranean-university-in-morocco/
http://www.ufmsecretariat.org/en/creation-of-a-euro-mediterranean-university-in-morocco/
http://www.bsun.org/
http://iipi.org/
http://iipi.org/
http://www.wipo.int/sme/en/documents/ip_standards.htm
http://www.wipo.int/sme/en/documents/ip_standards.htm
http://www.trforum.org/
http://www.metmuseum.org/
http://www.circle-network.org/?page_id=7
http://www.scienv-com.eu/
http://www.scienv-com.eu/
http://www.sciint.org/index.php
http://www.encatc.org/pages/index.php
http://yecrea.eu/node
http://yecrea.eu/node
http://www.culturaleconomics.org/

