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Изборът на специалност – 
най-важното решение за 
кандидат-студента

„Знаем ли какво искаме да учим?“ Липсата на отговор на този въпрос е най-честият препъни 
камък за кандидат-студентите. Появата на много нови и перспективни специалности често 
хвърля в смут ученици и родители. За тези, които са решили да учат в чужбина, изборът 
е още по-труден, тъй като западните университети всяка година обновяват списъка със 
специалностите, които ще се преподават. И това е нормално предвид конкурентната среда, 
в която работят образователните институции там. Често учениците се делят на два 
вида – такива, които със сигурност знаят какво ще учат, и тези, които не са ориентирани. 
Често във втората група попадат отличниците, които успешно се справят с основните 
предмети и се чудят как най-добре да използват знанията си за успешна кариера. За първата 
група обаче идва другият въпрос – дали това, което желая да уча, е подходящо за мен, имам ли 
нужните качества за това? И в двата случая е нужна ранна професионална ориентация, за да 
се достигне до най-доброто и правилно решение за всеки. Пресечната точка между желание-
то и моженето вече може да бъде намерена, категорични за експертите по образование на 
Консултант номер 1 в България – „Интеграл“. Изборът на правилната специалност е първата 
и задължителна гаранция за успех в кариерата. Оттук често започва и работата на самите 
консултанти с учениците.
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В резултат на дългогодишната си работа 
с над 250 партниращи учебни заведения в 
Европа и САЩ, „Интеграл“ започна да пре-
доставя първия и единствен до момента у 
нас тест за постигане на ефективни кан-
дидатури. Centigrade-тестът е въпросник, 
базиран на интересите на ученика, който 
обикновено се попълва по време на 12-ата 
година от обучението с информация от 
средното училище и ученика. Вариант на 
теста е разработен и за по-малки ученици 
с цел ранна ориентация и подготовка за 
кандидатстване. Въпросникът отразява 
интересите и възможностите на ученика 
и ги сравнява с изискванията за висше 
образование в университетите във Ве-
ликобритания, Ирландия и институциите, 
които предлагат обучение на английски 
език в останалата част на Европа. Всеки 
ученик получава персонализирана справка 
с подходящите за него курсове и универ-
ситети, които ги предлагат.  Centigrade  
често предлага на ученика и програми, за 
които той не се е сетил, и му поставя 
по-високи цели за избор. Всъщност това е 
тест за съответствие между желаните 
програми и възможностите на ученика, 
базирани на консултантски анализ и изгот-

вяне на препоръки.  Програмата използва 
актуална база данни на учебни програми и 
университети от UCAS, Ирландия и всички 
университети с програми на английски език 
в Европа и Канада.

Идеята за създаването на теста се 
основава на статистика на европейските 
университети, съгласно която през послед-
ните години зачестява броят на младите 
специалисти, които не започват работа по 
специалността, която са изучавали. Счита 
се, че от една страна това се дължи на 
динамиката на възникване на нови профе-
сии, но и на сравнително недобър избор на 
учебна програма. В резултат от теста, 
мнозина кандидат-студенти през миналата 
година са променили желаната специалност 
за кандидатстване в чужбина, а самият 
Centigrade значително е намалил риска от 
избиране на грешна учебна програма. 

Новият метод за избор на специалност 
се представя по време на международно-
то изложение Световно образование, а 
подробности за самия тест Centigrade и 
за резултатите от него се предоставят в 
офисите на Интеграл в страната.
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Как да изберем държава 

Най-добрите държави за специалността 
Първо – никога не правете грешката да избирате държавата, в която искате да учите, пък по-
сле каквото ви приемат  -  това. Неслучайно в този справочник съветите за избор на специал-
ност са разположени преди тези за избор на държава. След като знаете какво искате да учите 
се ориентирайте в избора на държава, която се слави с качествено обучение в тази област. 
Германия и Австрия например са силни в техниката, Италия – в модата и изкуствата, Велико-
британия в икономиката и правото и т.н.

Цените 
Не забравяйте, че думите „чужбина” или „скъпо” сами по себе си не означават по-ефективно, 
по-качествено или по-престижно образование. Не би било разумно да давате големи суми за ка-
чество на висшето образование, което можете да получите и в друга страна на по-приемливи 
цени. Не забравяйте и факта, че ще имате разходи за живот, освен тези за образование.
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Езиците 
Днес във всички най-популярни образовател-
ни дестинации се предлагат и множество 
програми на английски език. Но освен езика 
на Шекспир не е зле да имате и някои 
базови познания по езика на държавата, в 
която ще живеете. Например – в Германия 
със сигурност може да се оправите и само 
с английски, но ще пропуснете много от 
живота в страната.

Социалният капитал 
За да не използваме думата „връзки“, ще 
кажем, че е хубаво да имате „социален 
капитал“ на разположение в страната. Би 
било чудесно, ако имате близки или роднини 
в страната, в която планирате да запише-
те бакалавърска програма. Така междулич-
ностният контакт със средата няма да се 
загуби. Освен това ще има кой да оказва 
помощ при евентуални проблеми. 

А след като завършите... 
Ако все още не сте избрали дестинация за 
висше образование, то едва ли ви се правят 
планове за след завършването на бакалавър-
ска степен. И все пак – имайте предвид, че 
е важно да прецените дали искате да про-
дължите обучението си или да започнете да 
търсите работа след като завършите. Ще 
имате ли въобще право да останете, ако ви 
е трябвала виза и т.н.

Възможностите за работа 
Като споменахме работа, няма как да не 
повдигнем и въпроса за работене по време 
на следването. Преди време имаше пробле-
ми за студентите във Великобритания, но 
ограниченията вече отпаднаха в целия ЕС. 

Но някои държави и сега имат строги 
регулации относно работата на студенти-
те. Освен това  - може да се окаже доста 
трудно да съчетаете работа с учене, особе-
но в държави, където оценяването става 
под формата на текущ контрол, а не ударно 
в края на сесията като в България.

Пътуването 
Разходите и времето за пътуване също 
са важен фактор. Студентите в по-далеч-
ни дестинации имат възможност да се 
завръщат в България само покрай празни-

ци, които вървят с по-дълги ваканции. В 
противен случай излиза твърде скъпо. Ако 
не сте готови да се откъснете от дома в 
продължение на месеци наред... то може би 
ви е твърде рано да мислите за образова-
ние в чужбина.

Продължителността на обучението 
Както вече споменахме в първата статия 
на този справочник – в различните държави 
бакалавърските програми могат да про-
дължават 3, 3 и половина или 4 години. Това 
впрочем зависи и от други фактори като 
специалността и типа на университета, 
но нека приемем най-общия случай. Обуче-
ние в продължение на три години означава 
и по-малко разходи за квартири, храна, 
транспорт и т.н., така че си има своите 
предимства.

Възможностите за стипендии и  
студентски заеми
Цените на висшето образование в някои 
страни (особено англоезичните) са високи 
дори за местните студенти и повечето 
разчитат на студентски заеми. И тук 
обаче има много нюанси. В Шотландия на-
пример т.нар. заем не се връща и е по-скоро 
субсидия.

Подобна практика отскоро въведе и Холан-
дия. Лошото е, че страните с по-евтино 
образование обикновено имат по-малко 
възможности за стипендии. В САЩ и 
Великобритания от друга страна има хора, 
които получават и пълна стипендия за 
обучението си. 

Студентският живот
„Студентстването“ не е същото без заба-
вления. Когато избирате страна, в която 
искате да следвате, не мислете само за 
учебни планове, финанси, документи и т.н. 
Страната, в която ще прекарате 3-4 (или 
повече) години от живота си, трябва да 
ви харесва. 

Трябва да сте сигурни, че манталитетът 
на хората ви допада, че има достатъчно 
места за забавления, спорт и т.н. Би било 
хубаво, ако имате възможност да посетите 
желаната от вас държава преди да вземате 
окончателното си решение.
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4 важни стъпки преди 
заминаването

Ако четете този справочник, 
то вероятно ви предстои едно 
от най-важните решения в 
живота - кандидатстването 
в университет. Непременно 
го запазете, за да можете да 
препрочетете този текст 
след като ви приемат. Защото 
- както скоро ще установите 
сами - приемът във висше 
училище е само първата крачка. 
Това впрочем важи еднакво и 
за тези, които ще кандидат-
стват в България, и за тези, 
които ще предпочетат образо-
вание в чужбина. 

Преди да пристъпим към стъп-
ките - още един приятелски 
съвет: бъдете сигурни, че това 
е нещото, което наистина ис-
кате. Не се водете по модата 
или по натиск от страна на 
приятели, роднини и т.н. Реше-
нието е важно, възможностите 
са много и много от тях са на-
истина страхотни. Отидете в 
страната, към която ви тегли 
сърцето ви. 

Сигурни ли сме? Чудесно! Тогава 
нека да прегледаме 4-те важни 
стъпки, които трябва да изми-
нете преди заминаването.

1. Подгответе си документите
Умишлено слагаме това изискване на първо място, защото 
има опасност да отнеме доста време. Приетите в чужбина 
често кандидатстват с академична справка и биват приети 

"под условие". Това означава, че до определена дата те тряб-
ва да предадат и своята диплома. Обикновено училищата не 
се бавят, но не забравяйте, че трябва да се правят преводи, 
легализации и т.н. Процесът отнема време, затова го започ-
нете възможно най-бързо.

Проучете внимателно и другите изисквания. В някои страни, 
като например САЩ, ще ви трябва и студентска виза. В 
практически всички висши училища има куп документи, които 
трябва да се попълнят. Проверете и дали има нужда от 
носене на снимки. 

На сайтовете на повечето университети има детайлна 
информация относно нужните документи. Ако не открива-
те такава - не се свенете да потърсите представител на 
съответния университет и да попитате. Те също имат 
интерес от чуждестранни студенти и обикновено отгова-
рят своевременно. 

2. Намерете си място за живеене
Един от най-сериозните разходи, свързан с обучението в друг 
град или страна, е именно намирането на жилище. Това е 
голямо предизвикателство и търсенето трябва да започне 
възможно най-рано. Всяка страна - и дори всеки университет 
- може да има своите особености, но ще ви дадем няколко 
насоки: 

Първо и най-очевидно - проверете за места в общежитията. 
Повечето висши училища имат такива, но понякога кандидат-
стването там е точно толкова сложно, колкото и за самия 
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университет. Важно е и молбата да бъде 
подадена достатъчно рано, защото това 
се смята за предимство. Цените там са 
доста по-ниски от свободния наем.

Втората възможност, която препоръчваме, 
е споделеното живеене с други студенти. 
В много страни съществува практика сту-
денти да наемат многостаен апартамент 
и да си поделят наема. Това намалява финан-
совото бреме чувствително, а и спомага за 
развитието на междуличностни контакти. 
Можете да намерите потенциални съквар-
тиранти в групи в социалните мрежи или 
във форумите онлайн.

3. Планирайте пътуването си
Пътят до новия ви живот е изпълнен с пре-
пятствия. Буквално. След като оправите 
документите си и откриете перфектното 
жилище е време да помислите и за пътува-
нето. До повечето дестинации в Европа 
има автобусен или железопътен превоз, но 
той отнема дни и просто не е удобен.

Най-доброто решение е да пътувате със са-
молет. Купете билетите си възможно най-
рано, защото цените се покачват чувст-
вително, ако оставите това за последния 
момент. Не забравяйте, че самолетът няма 
да ви остави точно пред новото ви жили-
ще. Често няма дори да ви остави в същия 
град, затова проучете и транспортните 
връзки вътре в съответната страна. 

И накрая - трябва набързо да се върнем към 
темата за документите. Благодарение на 
това, че сме в Европейския съюз можем да 
пътуваме из много страни само с лична 

карта. Но все пак ви препоръчваме да си на-
правите и международен паспорт. Дръжте 
го на отделно място от личната карта. 
В случай че загубите (или ви откраднат) 
едното, винаги ще имате другия документ. 
Няма по-лошо от това да се окажете на 
път, в чужда страна и без документ за 
самоличност. 

4. Подгответе се за културния шок 
Не всички предизвикателства, свързани с 
живота далеч от дома, са в материалния 
свят. И не, няма да говорим за астрология 
или други суеверия, а за напълно истинското 
понятие "културен шок". Отделянето от 
родителите, семейството и приятелите 
само по себе си е травмиращо психологиче-
ско преживяване. Трябва да сте сигурни, че 
сте готови и за това. 

Би било хубаво да посетите страната, къ-
дето ще живеете, още преди окончателно-
то отпътуване. Някои университети дори 
организират летни срещи на бъдещите си 
студенти. Така се запознават с нови хора (и 
бъдещи колеги от университета) и свикват 
с привичките на хората на новото място.

Където и да отидете е коректно да 
възприемете и да уважавате местната 
култура и традиции. Разбира се, това не 
значи да се отказвате от българската си 
идентичност... но понятия като "българска 
точност" не вървят в страна като Герма-
ния например. Постарайте се и да научите 
основни неща на езика на държавата, дори 
ако обучението ви няма да бъде на него. 
Това гарантира истинско уважение от 
страна на хората. 
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Увод

Родителите 
на кандидат-студента питат

1. През какви етапи преминава канди-
датстването?
Подготовката за следване в чужбина е доста 
продължителен процес, който е добре отра-
но да се планира, като се предвиди доста-
тъчно време за:
• избор на специалност и университет
• подготовка и изпращане на документите 
за кандидатстване
• получаване на оферти от университетите
• потвърждаване на мястото и уреждане на 
настаняването
• осигуряване на финансиране за следването
• планиране на пътуването до университета.

2. Какви са образователните програми 
и езиците на обучение?
Програмите за обучение са: AP Degree + 
Top-up degree = Bachelor (3.5 години в Дания), 
Bachelor (3 или 4 години), Master (1 или 2 
години).
Езиците на обучение са: във Великобрита-
ния – английски език, в Холандия – английски, 
немски и холандски език, в Дания – английски 
и датски език, в Германия и Австрия – немски 
и английски език, в Швеция – английски и 
шведски език.

3. Какво ниво на владеене на чужд език 
се изисква?
Изключително важно е отличното владеене 
на езика, на който ще се провежда обуче-
нието. Минималните изисквания за езикови 
сертификати на различните университети 
са следните:
За английски език - IELTS 6.0 - 6.5, iBTOEFL 79 - 
80 т. (Германия - 90 т.), Cambridge (CAE, CPE) 
- оценка C. Някои университети предлагат 
собствен тест по английски, който кандида-
тът може да положи в офисите на ЕДЛАНТА, 
а за други университети (напр. в Холандия) 
е достатъчно да се представи академична 
справка от училище с хорариум по английски 
език. 
За немски език - Test DaF - TDN 4x4, Goethe-
Zertifikat C2 - Zentrale Oberstufenprufung (ZOP), 
Deutsches Sprachdiplom (DSD KMK) - Stufe II, 
DSH - 2.

4. Какви са необходимите документи 
за кандидатстване?
Задължителни документи: формуляр за кан-
дидатстване, диплома за завършено средно 
образование (акад. справка), сертификат 
за владеене на език, мотивационно есе, препо-

:
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ръка от преподавател. Други документи, 
които се изискват от някои университети 
и за определени специалности: автобиогра-
фия, документи за участие в извънкласни 
дейности, олимпиади, доброволческа дей-
ност, културни обмени и получени награди, 
портфолио, паспортна снимка, копие от 
международен паспорт или лична карта 
(заверено копие).

5. Необходимо ли е полагането на друг 
приемен изпит освен този по езика?
Приемът в чуждестранните университети 
в повечето случаи е само по документи. Го-
ляма част от университетите не изискват 
допълнителен изпит. Съществуват обаче 
изключения от това правило като например 
университетите Кеймбридж и Оксфорд, кои-
то имат разработени свои изпити. Също 
във Великобритания за някои специалности 
като медицина, стоматология и право 
университетът може да изисква явяване на 
специализиран изпит. Освен това за някои 
специалности като дизайн, анимация, архи-
тектура и журналистика трябва да се пред-
стави портфолио, а за специалности, 
свързани с музиката, има т.нар. 
auditions или прослушване.

6. Какви са раз-
ходите, които 
трябва да се 
предвидят?
Освен так-
сите за 
обуче-
ние, 
кои-

то са различни в зависимост  от избраната 
страна и университет, трябва да пред-
видите разходите за настаняване, храна, 
транспорт, учебни материали, развлечения, 
лични нужди.

7. Какви са възможностите за финан-
сиране и стипендии?
Студентите имат право да кандидат-
стват за нисколихвен правителствен заем 
(Англия, Уелс, Холандия - за бакалавърски 
програми) или изобщо не заплащат семе-
стриални такси (Германия - бакалавърски, 
Шотландия - бакалавърски, Дания, Швеция 
- бакалавърски и магистърски програми). 
Някои английски университети предлагат 
т. нар. bursary - еднократна помощ за 
първокурсници, както и стипендиии за висок 
успех, постижения в спорта и изкуствата. 
В Германия съществуват различни инсти-
туции и фондации, които също подпомагат 
образованието на чуждестранни студенти. 

Увод
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Каква
специалност да
избера?
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Какво означава  
„архитектура”?
Архитектурата е една от 
специалностите, които 
винаги ще бъдат актуални, а 
професията гарантира лес-
ното намиране на работно 
място и дори стартирането 
на самостоятелен бизнес. Тя 
представлява процесът на 
планиране, създаване, дизайн 
и конструкция обикновено на 
сгради или други физически 
структури. Архитектурата 
е един от главните маркери, 
по които се идентифицират 
цивилизациите от историче-
ски времена до ден-днешен. 
Работата на един архитект 
включва не само проекти-
рането и изграждането на 
сгради, но и други актив-
ности – планиране на цели 
области и държави, проек-
тиране на населени места 
и открити пространства 
като улици, площади, градини, 
паркове докато стигнем до 
неща като конструиране 
на детайли, обзавеждане, 
вътрешен дизайн и т.н. 

Архитектура

Особености на специалността
Архитектите притежават качества, произтичащи от 
спецификата на тази специалност – синтез от изкуство и 
строително-техническа дейност. Поради това кандидатите 
трябва да имат всестранно развита обща и художествена 
култура, рационално и пространствено мислене, познания и 
умения в областта на изобразителното изкуство и – не на 
последно място по-важност - способност за самостоятел-
но творчество. Всеки добър архитект трябва да може да 
визуализира идеите си правилно. Това е първото нещо, което 
виждат и клиентите, и строителните техници, които тряб-
ва да реализират проекта. В този смисъл, рисуването е 
безценно умение. Колкото и добри компютърни програми да 
има в днешно време, нищо не може да замени напълно тази 
способност на архитекта. 

Какви предмети се изучават?
 • Математика
 • Основи на архитектурното проектиране
 • Строителни материали
 • Рисуване
 • Моделиране
 • История на българската архитектура
 • Опазване на архитектурното наследство
 • Жилищни сгради
 • Обществени сгради
 • Паркова и ландшафтна архитектура
 • Програми за моделиране
 • Програми за чертане

Водещи университети в България

Източник: Министерство на образованието и науката

Класиране Висше училище Град Резултат

1
Университет по архитектура, строителство и 
геодезия

София 64

2 Академия на министерството на вътрешните работи София 61

3 Висше транспортно училище „Тодор Каблешков” София 54

4 Минно геоложки университет „Св. Иван Рилски” София 51

5 Висше строително училище „Любен Каравелов” София 50

6
Шуменски университет  
„Епископ Константин Преславски” Шумен 49
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Водещи университети в чужбина

Какво можете да работите с такова образование?
Практиката показва, че високообразованите кадри каквито 
са тези, завършили архитектура, се справят много по-добре 
и с намирането на работа, и с развиването на собствен биз-
нес, въпреки неблагоприятните икономически условия.
„Най-пресните” данни, с които разполагаме относно състоя-
нието на архитектурния пазар, са от 2010 година, изнесени в 
доклад на Камарата на архитектите в България. Експертите 
посочват, че той се равнява на 46 милиона евро всяка година. 
Тоест – всички 2900 акредитирани архитекта си разделят по 
около 15 900 евро на година. Разбира се – хората не получават 
еднакво количество пари, но това е средното положение.
Разлики в заплащането вероятно съществуват според типа 
заетост на специалистите. Ако сте решили да учите в чуж-
бина, няма да е зле да разгледате и сайтовете на местните 
акредитиращи професионални институции, защото от там 
може да получите доста информация за необходимите ви 
професионални умения и компетенции, както и за признаване-
то на дипломите.

Източник: QS World University Rankings

Класиране Висше училище Държава Резултат

1 Massachusetts Institute of Technology (MIT) САЩ 97.3

2 UCL (University College London) Великобритания 95.9

3 University of California, Berkeley САЩ 91.7

4 Delft University of Technology Холандия 91.2

5 Harvard University САЩ 89.8

6 University of Cambridgе Великобритания 87.9

7 ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology Швейцария 87.7

8 Tsinghua University Китай 87.1

9 National University of Singapore Сингапур 87.0

10 Manchester School of Architecture Великобритания 84.6
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специалност

Какво означава  
„бизнес науки”?
Бизнес науки всъщност е 
специалност, която обхваща 
множество други науки 
като мениджмънт, финанси, 
маркетинг. Най-общо казано, 
бизнес науки е съкратен 
начин на назоваване на 
специалността бизнес ад-
министрация и икономика. 
Бизнесът – това е наука, 
която търси начини за най-
ефективно производство на 
блага, поради ограниченост-
та на ресурсите и неограни-
чеността на потребности-
те на обществото.

Особености 
на специалността
На тази специалност може 
да се гледа като на първа-
та стъпка в образованието 

Бизнес науки

в областта на бизнеса от най-общ тип. С бакалавърска 
степен по Бизнес науки по същество имате един фунда-
мент, който е добре да се развие с конкретна специализа-
ция в някоя от основните направления като мениджмънт, 
финанси, маркетинг, човешки ресурси, счетоводство или в 
някой конкретен отрасъл на икономиката или индустрията. 
Бакалавърската диплома ще ви направи кадър от нисшия и 
средния ешалон в бизнес компаниите, а с магистърска сте-
пен в по-тясно специализирана област, и най-вече популяр-
ната Master of Business Administration MBA, вече можете да 
търсите високо кариерно развитие. 

Какви предмети се изучават?
 • Маркетинг
 • Финанси
 • Макроикономика
 • Теория на управлението
 • Бизнес стратегии
 • Планиране и прогнозиране
 • Статистика
 • Счетоводство
 • Делова кореспонденция
 • Предприемачество
 • Бизнес анализ

Водещи университети в България

Източник: Министерство на образованието и науката

Класиране Висше училище Град Резултат

1 Американски университет в България София, Благоевград 67

2 Софийски университет „Св. Климент Охридски” София 63

3 Технически университет  София, Сливен 59

4 Университет за национално и световно стопанство София, Хасково 58

5 Нов български университет София 55

6 Химикотехнологичен и металургичен университет София 49

7 Лесотехнически университет София 48

8 Икономически университет Варна 47

8 Международно висше бизнес училище Ботевград 47

9 ВСУ „Черноризец Храбър” Варна 46
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Водещи университети в чужбина

Какво можете да работите с такова образование?
Завършилите тази специалност могат да работят във 
всяка сфера на частния и обществения сектор на икономи-
ката; в бизнес компания от всеки тип и във всеки сектор, в 
банки, застрахователни компании, инвестиционни фондове, 
в държавната и общинската администрация. Истина е, че 
позициите на завършилите тази специалност често се зае-
мат от хора с различен тип образование, най-често нещо в 
областта на икономиката, но понякога нещо съвсем различно, 
което прави конкуренцията още по-голяма. Ето защо горещо 
препоръчваме, когато избирате висше училище да се целите 
в най-доброто и по възможност не излизайте на пазара на 
труда само с бакалавърска степен.

Източник: QS World University Rankings 2016

Класиране Висше училище Държава Резултат

1 Harvard University САЩ 97.0

2 London Business School Великобритания 95.0

3 INSEAD Франция 94.3

4 Stanford University САЩ 92.6

5 University of Pennsylvania САЩ 92.1

6 Massachusetts Institute of Technology САЩ 92.0

7 University of Cambridge Великобритания 91.7

8 University of Oxford Великобритания 91.5

9 London School of Economics and Political Science Великобритания 90.7

10 Università Commerciale Luigi Bocconi Италия 88.6
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Какво означава  
„журналистика”?
По дефиниция това е съби-
ране, анализиране, интер-
претиране и представяне 
на информация, новини, 
актуални събития и т.н. 
чрез различни жанрове и 
похвати, и различни канали 
за масова информация. 
Като академична специ-
алност журналистиката 
се позиционира в различни 
факултети и под различни 
академични направления. 
По естеството и мето-
дите си тя е хуманитарна 
специалност, но има много 
допирни точки със социални 
науки. Обикновено се препо-
дава във факултетите по 
комуникация и медийни нау-
ки, но там, където такива 
липсват, може да се води и 
във филологическите.

Журналистика и медийни науки

 
Особености на специалността
Журналистите трябва да умеят да се изразяват грамотно 
и умело (писмено, говоримо), да имат широка обща култура, 
активна гражданска позиция, интереси в различни области, 
желание и умение за проучване, събиране, анализиране и 
представяне на новини и информация относно обществено 
значими събития. Все повече се говори за една особена част 
от журналистическата професия – етиката. Почтеността 
на журналистите има фундаментално значение изобщо за 
смисъла на тази работа. Медиите са наричани „четвъртата 
власт”, тъй като възможността им да формират обществе-
ното мнение е безусловна и голяма, от което пък трябва да 
произтича голяма отговорност, за което именно журналис-
тическата етика е особено важна. 

Какви предмети се изучават?
 • Езикова култура
 • Български език
 • Комуникации
 • Съвременна журналистика
 • Журналистически жанрове
 • Политика и медии
 • Радио журналистика
 • Речева комуникация
 • Социални мрежи

Водещи университети в България

Източник: Министерство на образованието и науката

Класиране Висше училище Град Резултат

1 Американски университет в България Благоевград 63

1 Софийски университет „Св. Климент Охридски” София 63

2 Нов български университет София 54

3
Университет по библиотекознание и информационни 
технологии

София 52

4 Университет за национално и световно стопанство София 51

5 Югозападен университет „Неофит Рилски” Благоевград 44

6 Бургаски свободен университет Бургас 43

7 Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” Шумен, Добрич 41

8 Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий” Велико Търново 37

специалност
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Журналистика и медийни науки

Водещи университети в чужбина

Какво можете да работите с такова образование?
Сред журналистите се наблюдава голямо разнообразие от 
професионални квалификации – много често тази професия се 
практикува от хора, завършили филология, социални науки или 
друга хуманитарна специалност. Всеки пак това не означава, 
че образованието в тази област няма полза. Напротив, то 
може да бъде сериозно конкурентно предимство на пазара 
на труда. Освен това съществуват и други алтернативи 
за професионална реализация – завършилите журналистика 
могат да работят като редактори, коректори и дори като 
специалисти по връзки с обществеността. Последното 
може да звучи странно, но всъщност доста от изучаваните 
предмети в университета са идентични. Журналистите, по 
подразбиране, са хора с изявена гражданска позиция, което ги 
прави подходящи и за работа в неправителствения сектор, 
като НПО-та, фондации, институти и т.н.

Източник: QS World University Rankings 2016

Класиране Висше училище Държава Резултат

1 University of Southern California САЩ 97.0

2 University of California, Berkeley (UCB) САЩ 94.0

3 London School of Economics and Political Science Великобритания 93.6

4 University of Wisconsin-Madison САЩ 93.2

5 University of Texas at Austin САЩ 92.6

6 University of Amsterdam Холандия 91.8

7 Stanford University САЩ 91.5

8 University of Pennsylvania САЩ 91.1

9 Michigan State University САЩ 88.4

10 University of California, Los Angeles (UCLA) САЩ 87.8
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Какво означава  
„дизайн”?
Специалностите в сфера-
та на изкуствата са много, 
като по-голямата част 
от тях се отнасят към 
театралното и филмовото 
изкуство, фотографията 
и модния дизайн. Няма 
общоприета и точна дефи-
ниция на думата „дизайн”, 
но значението ú се отнася 
за процеса по създаването 
на даден обект. Дизайнът 
всъщност е това, което 
се случва между възниква-
нето на идея за направата 
на нещо и фактическото 
появяване на същото. Има 
няколко основни академич-
ни области, в които се 
предлагат програми по 
дизайн, и съответно са 
посоки за професионално 
развитие. Дизайн е това, 
което виждаме, когато 
гледаме автомобил, дреха, 
бижу, сайт, обзавеждането 
на дома или продукти за 
масова употреба.

Изкуства и дизайн 

 
Особености на специалността
Специалностите в областта на изкуствата имат своя 
теоретична и практическа страна. Първата се изучава в 
по-голям брой учебни заведения и е по-лесно достъпна. Вто-
рата се осъществява в специализирани училища, в които се 
попада след конкурсна селекция от изпити, с които трябва 
да докажете творческите си заложби. 
Програмите по дизайн си приличат по това, че по правило 
се изучава рисуване и от студентите се очаква да имат 
заложби и умения в тази насока. Модерните технологии 
са основа и същност в обучението и практикуването на 
графичния дизайн, уеб дизайна, 3D дизайна, дигиталния дизайн 
и т.н. Кандидатстването в тези програми може да има 
като особеност изискване за портфолио или полагането на 
допълнителен тест. Когато избирате програма, проверя-
вайте какво ще изучавате, къде и в кои компании може да се 
провеждат стажове – връзката с бизнеса е много важна в 
дизайнерската професия, при която работодателят повече 
би се интересувал какво можете и едва тогава откъде сте 
се дипломирали.

Какви предмети се изучават?
 • Теория на изкуството
 • История на изкуството
 • Композиция
 • Цветознание
 • Рисуване
 • Плакат
 • Илюстрация
 • Типография
 • Софтуерни програми

Водещи университети в България

Източник: Министерство на образованието и науката

Класиране Висше училище Град Резултат

1 Национална художествена академия София 55

2 Нов български университет София 54

3
Великотърновски университет „Св. св. Кирил и 
Методий

Велико Търново 47

4
Академия за музикално, танцово и изобразително 
изкуство

Пловдив 46

4 Югозападен университет „Неофит Рилски” Благоевград 46

5
Варненски свободен университет „Черноризец 
Храбър” Варна 43

специалност
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Изкуства и дизайн 

Водещи университети в чужбина

Какво можете да работите с такова образование?
Дизайнер на интериор и интериорни помещения – кухни, бани; 
моден дизайнер, специалист в модния бизнес и производ-
ството на дрехи, стилист; графичен дизайнер в сферата на 
рекламата и издателската дейност, и на всяко място, което 
има нужда от графичен дизайн на крайните продукти;
проектант, конструктор, дизайнер на машиностроителни, 
електротехнически и електронни продукти за промишлено- 
стта, дизайнер на битова техника.

Източник: QS World University Rankings 2016

Класиране Висше училище Държава Резултат

1 Royal College of Art Великобритания 97.4

2 Massachusetts Institute of Technology (MIT) САЩ 91.8

3 Rhode Island School of Design (RISD) САЩ 89.5

4 Parsons School of Design at The New School САЩ 89.1

5 University of the Arts London Великобритания 86.6

6 Pratt Institute САЩ 86.1

7 School of the Art Institute of Chicago (SAIC) САЩ 85.2

8 Stanford Universit САЩ 84.3

8 Yale University САЩ 84.3

10 Politecnico di Milano Италия 84.1
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Какво означава  
„икономика”?
Икономиката е социална 
наука, която изучава произ-
водството, разпределение-
то, търговията и потреб-
лението на стоки и услуги. 
Тя се опитва да обясни как 
икономиките работят и как 
икономическите агенти си 
взаимодействат. Тя е наука 
за избора, човешкото дейст-
вие и последствията от 
него в свят на неограничени 
нужди и ограничени ресурси. 
Според традицията на наука-
та икономическите процеси 
най-често се разглеждат 
като протичащи в пазарна 
среда. Съществуват и 
множество алтернативни 
подходи, като например 
политикономията.
 
Особености 
на специалността
Основното разграничение, 
което е налично в учебници-

Икономика

те по икономика, е между микроикономика, което разглежда 
икономическото поведение на агентите, вкл. индивиди и 
фирми, консуматори и производители, и макроикономика, 
която разглежда въпроси като безработица, инфлация, 
икономически растеж, монетарна и фискална политика за 
цялата икономика. Студентите придобиват знания и умения 
по проблемите на мениджмънта, логистиката и маркетинга 
в търговията, финансово-счетоводните и правни аспекти 
на търговския бизнес, разработването и реализирането на 
стратегии за развитие на бизнеса, обосновката на проекти 
за създаване на собствен бизнес, търговското предприема-
чество, характера и особеностите на отделните сектори 
на търговията, бизнес комуникациите и борсовата търго-
вия. Не по-малко важно е да умеят да използват получените 
знания при описанието, анализа и прогнозирането на основ-
ните икономически явления и стопанската практика.

Какви предмети се изучават?
 • Основи на икономическата теория
 • Микроикономика
 • История на икономическите теории
 • Стопанска история
 • Икономика на човешките ресурси
 • Застраховане и социално дело
 • Индустриален бизнес
 • Бизнес икономика
 • Предприемачество
 • Екоикономика

Водещи университети в България

Източник: Министерство на образованието и науката

Класиране Висше училище Град Резултат

1 Софийски университет „Св. Климент Охридски” София 68

2 Американски университет в България Благоевград 67

3 Университет за национално и световно стопанство София, Хасково 61

4 Нов български университет София 54

5 Висше транспортно училище „Тодор Каблешков” София 51

6 Икономически университет Варна 50

7 Стопанска академия „Димитър Ценов” Свищов 51

8 Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” Пловдив 48

8 Русенски университет „Ангел Кънчев” Русе, Силистра 48

9 Югозападен университет „Неофит Рилски” Благоевград 47

специалност
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Икономика

Водещи университети в чужбина

Какво можете да работите с такова образование?
Има редица полета за професионална реализация на завърши-
лите специалност Икономика. Най-често те са служители в 
частния сектор, където се занимават предимно с проучване 
на данни и статистически извлечения, за да определят иконо-
мическата активност, икономическите нива на стабилност 
и потребителските нагласи. В тази среда икономистите 
работят заедно с маркетинговите специалисти и менидж-
мънта на компаниите. Възможности за реализация има и в 
публичния сектор – редица държавни агенции и инспекции 
ползват услугите на икономисти, било то на щат или като 
консултанти. Някои хора се ориентират и към научна работа 
в областта на икономиката и започват работа в университе-
ти, колежи и други образователни институции.

Източник: QS World University Rankings 2016

Класиране Висше училище Държава Резултат

1 Massachusetts Institute of Technology (MIT) САЩ 97.4

2 Harvard University САЩ 96.8

3 Stanford University САЩ 91.4

4 Princeton University САЩ 90.6

4 University of California, Berkeley (UCB) САЩ 90.6

6 University of Chicago САЩ 90.4

7 London School of Economics and Political Science Великобритания 90.6

8 University of Oxford Великобритания 89.6

9 Yale University САЩ 89.0

10 University of Cambridge Великобритания 88.5
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Какво означава „компю-
търни науки” и „IT”?
Компютърните науки са 
инженерна специалност, 
преподавана в образовател-
ни институции от всякакъв 
вид. Специалността е 
насочена към изучаването 
на теоретичния базисен 
фундамент, който стои зад 
информацията и електрон-
ното ú обработване, както 
и зад практическото им 
технологично приложение.
За обяснение на термина IT 
(информационни технологии) 
е подходящо определението 
на Американската асоциа- 
ция за информационна 
технология, което гласи, че 
IT въсщност е изучаването, 
създаването, развиването, 
инструментариума, поддър-
жането и управляването 
на компютърно базирани 
информационни системи. 

Компютърни науки и ИТ
Особености на специалността
Специалност Компютърни науки можете да завършите с 
познатите образователно-квалификационни степени – бака-
лавър, магистър и доктор. Основните и най-важни специ-
фични направления в дейността на компютърните науки са: 
разработването и тестването на програми, работата с 
готови програмни продукти, както и поддръжка и консулти-
ране на потребителите. Другите специфични направления са 
свързани с конкретни приложения на компютърните техноло-
гии: изкуствен интелект –изследване подхода за моделиране 
на човешкото мислене и дейността на човешкия мозък, 
компютърна графика – създаване на математически модели и 
средства за представяне и обработване на графична инфор-
мация и софтуерни технологии – проектиране на програмни 
средства.

Какви предмети се изучават?
 • Функционално програмиране
 • Основи на компютърната графика
 • Компютърен английски език
 • Операционни системи
 • Дизайн и анализ на алгоритми
 • Компютърни мрежи
 • Алгебра 
 • Бази от данни
 • Системи за паралелна обработка
 • Софтуерни технологии
 • Социално-правни аспекти на IT

Водещи университети в България

Източник: Министерство на образованието и науката

Направление: Информатика и компютърни науки

Класиране Висше училище Град Резултат

1 Софийски университет „Св. Климент Охридски” София 75

2 Американски университет в България Благоевград 64

3 Нов български университет София 63

4 Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” Пловдив 57

5 Университет по библиотекознание и информационни технологии София 56

Класиране Висше училище Град Резултат

1 Технически университет Сливен, Пловдив, София 73

2 Технически университет Варна 59

3 Висше транспортно училище „Тодор Каблешков” София 55

4 Нов български университет София 54

5 Русенски университет „Ангел Кънчев” Русе 53

Направление: Комуникационна и компютърна техника

специалност



Актуална информация на вашия образователен портал - www.StudyAbroad.bg 27

Водещи университети в чужбина

Какво можете да работите с такова образование?
IT специалист е доста обширно понятие, тъй като има 
такива, които се занимават с изграждането и поддръжката 
на уеб сайтове, други, които се занимават с поддръжка на 
самите компютри, трети разработват и поддържат опреде-
лени софтуерни програми и т.н. Съвременните развиващи се 
фирми са загубени без IT специалистите.
С диплома по специалност Компютърни науки вашето поле 
за реализация е огромната софтуерна индустрия, IT сектора, 
изобщо в целия компютърен бранш. Образованието в тази 
насока е инвестиция, която бързо ще ви се изплати, ако по-
паднете в добро висше училище и се трудите упорито. Прак-
тическата насоченост в обучението по тази специалност, 
стажовете, изследователската и научна работа са шанс да 
навлезете рано в професионалните среди.

Класиране Висше училище Държава Резултат

1 Massachusetts Institute of Technology (MIT) САЩ 93.8

2 Stanford University САЩ 93.2

3 University of Oxford Великобритания 92.5

4 Harvard University САЩ 92.4

5 Carnegie Mellon University САЩ 91.4

6 University of Cambridge Великобритания 89.8

7 University of California, Berkeley (UCB) САЩ 89.4

8 ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology Швейцария 86.3

9 National University of Singapore (NUS) Сингапур 85.9

10 Princeton University САЩ 85.6

Източник: QS World University Rankings 2016
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Какво означава?
Връзки с обществеността 
(Public relations - PR), реклама и 
маркетинг често се опреде-
лят като трите страни на 
едно и също нещо - интег-
рираните маркетингови 
комуникации. Маркетингът е 
свързан с продажби, проучва-
не на пазара и конкуренцията, 
на потребителските нагласи. 
Той често предполага рутина, 
свързана с много телефон-
ни обаждания, търсене на 
информация, попълване на 
екселски таблици и прочее 
административни битовиз-
ми. Основната цел на ПР-а е 
да създаде взаимодействие 
между дадена организация 
и публиката  като работи 
за изграждане на нейната 
положителна репутация. Ре-
кламата не е само изготвяне 
на самия рекламен материал, 

Маркетинг, ПР и реклама

а отново е в по-голямата си част административна и координа-
торска работа, свързана преди всичко с продажби и намиране на 
клиенти за съответния рекламен носител или среда. 

Особености на специалността
ПР и реклама се различават по отношение на функциите си – 
рекламата насърчава хората да купят даден продукт, докато ПР 
е насочена към модифициране на нагласите на потребителите 
и изграждане у тях на позитивно отношение към конкретната 
компания. Едно обаче е сигурно: и рекламата, и ПР-а са необхо-
дими на всяка една организация в условията на пазарната реал-
ност. Няма място за срамежливи хора в тези сфери, тъй като 
голяма част от работата е свързана с ежедневна комуникация с 
клиенти и медии.

Какви предмети се изучават?
 • Комуникативни умения
 • Писане за връзки с обществеността
 • Теория и история на Връзки с обществеността
 • Семиотика на рекламата
 • Стимулиране на продажбите
 • Маркетинг
 • Интегрирани маркетингови комуникации
 • Основи на икономиката
 • Реторика 

Водещи университети в България

Източник: Министерство на образованието и науката

Класиране Висше училище Град Резултат

1 Американски университет в България Благоевград 62

2 Софийски университет „Св. Климент Охридски” София 59

3 Нов български университет София 54

4
Университет по библиотекознание и информационни 
технологии

София 53

5 Университет за национално и световно стопанство София 52

6 Бургаски свободен университет Бургас 46

6 Югозападен университет „Неофит Рилски” Благоевград 46

7
Шуменски университет  
„Епископ Константин Преславски” Добрич, Шумен 41

8
Великотърновски университет  
„Св. св. Кирил и Методий” Велико Търново 38

специалност



Актуална информация на вашия образователен портал - www.StudyAbroad.bg 29

Водещи университети в чужбина

Какво можете да работите с такова образование?
Практически една от най-основните дейности на всяка ком-
пания е нейната реклама. По-големите фирми имат обособен 
маркетингов отдел, който се занимава с целия процес по 
реклама и ПР. Освен към отделните компании се намира и ра-
бота в специализираните рекламни и ПР агенции. Отделните 
организации могат да „изнесат” тази си дейност към външна 
фирма, когато преценят, че вътрешен отдел би бил твърде 
скъп или неефективен. Третият вариант, към който може да 
се ориентирате, са т.нар. Public Affairs или ПР на държавния 
сектор. Заплатите са по-ниски, отколкото в частния сектор, 
но пък и натоварването традиционно се определя като по-
малко.

Източник: QS World University Rankings

Класиране Висше училище Държава Резултат

1 University of Southern California САЩ 96.1

2 University of Wisconsin-Madison САЩ 95.3

3 Stanford University САЩ 92.4

4 University of Texas at Austin САЩ 91.4

5 London School of Economics and Political Science Великобритания 90.9

6 Michigan State University САЩ 89.4

7 University of California, Berkeley (UCB) САЩ 89.2

8 University of Amsterdam Холандия 88.9

9 University of Pennsylvania САЩ 88.4

10 University of California, Los Angeles (UCLA) САЩ 85.2



Международно образование - Бакалавърски програми 201730

Какво означава  
„медицина”?
Медицината е науката за 
диагностициране, лечение 
и предотвратяване на 
болести. Медицина е и основ-
ната академична програма, 
предлагана от висшите учи-
лища, след завършването на 
която се придобива лекарска 
правоспособност. Завърш-
ването на медицинска 
специалност е задължително 
условие за работа като 
медицинско лице в здравно 
болнично заведение. 

Особености на  
специалността
Медицината е от тези 
специалности, чиято специ-
фична същност предполага 
по-продължително обучение 
до получаването на  
правоспособност за практи-
куване на професия. Всичко 
около приема, обучението, 
учебното съдържание в про-
грамите, специализациите, 
получаването на диплома и 
степен, както и упражнява-
нето на професията, е под 

Медицина

прецизна държавна регулация. Медицината е от най-тежките 
за изучаване специалности, с продължаващо между 5 и 10 го-
дини обучение и задължителна практика. Макар и универсално 
по своето естество, образованието по медицина в различни-
те държави има свои специфики, дипломите също. Ето защо 
признаването им в различните държави може да изисква при-
равнителни изпити или допълнително обучение за получаване 
на право да се упражнява професия. Най-добре е да следвате в 
държавата, в която бихте искали да работите. 

Какви предмети се изучават?
 • Биология 
 • Медицинска физика и химия
 • Латински език с медицинска терминология
 • Анатомия и хистология
 • Биофизика
 • Медицинска биохимия
 • Физиология
 • Био-статистика и информатика 
 • Неврология 
 • Инфекциозни болести

Какво можете да работите с такова образование?
Завършилите медицинска специалност, в зависимост от 
образователната ú степен и придобитата професионал-
на квалификация, могат да работят като: лекар, лекар по 
дентална медицина, фармацевт, медицинска сестра - общ 
профил, акушерка, фелдшер, медицински лаборант, рентгенов 
лаборант, рехабилитатор, санитарен инспектор, ортопеди-
чен техник, масажист, помощник-фармацевт и зъботехник. 
Практиката навсякъде е медицинските професии да са под 
специална държавна регулация, така е и у нас. За да работите 

Водещи университети в България

Източник: Министерство на образованието и науката

Класиране Висше училище Град Резултат

1 Медицински университет София 76

2
Медицински университет „Проф. д-р Параскев 
Стоянов” 

Варна 74

3 Медицински университет Пловдив 71

4 Медицински университет Плевен 70

5 Тракийски университет Стара Загора 65

специалност
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като лекар, завършвате специалност Медицина; за зъболекар 
– Дентална медицина; за фармацевт – Фармация; за всяка от 
останалите професии висшите училища предлагат идентич-
на по име специалност. Медицинските професии се упражня-
ват в държавни и частни лечебни заведения от различен тип 
– болници, поликлиники, лаборатории, медицински универси-
тетски болници; в структури на държавната администрация, 
отговарящи за здравеопазването.

Източник: QS World University Rankings 2016

Класиране Висше училище Държава Резултат

1 Harvard University САЩ 99.4

2 University of Oxford Великобритания 95.8

3 University of Cambridge Великобритания 95.5

4 Stanford University САЩ 93.4

5 Johns Hopkins University САЩ 93.

6 University of California, Los Angeles (UCLA) САЩ 91.3

7 University of California, San Francisco САЩ 91.1

8 Yale University САЩ 90.5

9 UCL (University College London) Великобритания 89.9

10 Karolinska Institutet Швеция 89.2
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Какво означава  
„политически науки”?
Политически науки е от 
сравнително новите универ-
ситетски специалности,  
рожба на динамичния 20-ти 
век. Към края на 19-ти век в 
САЩ се създават специали-
зирани училища за обучение 
на кадри за държавната ад-
министрация. Макар реално 
те да не изучават нищо, на-
речено политология, тогава 
за пръв път правителстве-
ните политики се пречупват 
през призмата на научния 
анализ. Това се приема и за 
историческото начало на 
дисциплината, но корените ú 
могат да се открият назад 
във времето, векове преди 
Христа, в трудовете на  
древногръцките философи. 

Особености на  
специалността
Политически науки не са 
специалността, която 
трябва да подготвя бъ-

Политически науки

дещите политици, а наука, която подготвя политическите 
анализатори. При направлението политически науки/поли-
тология можете да получите бакалавърска и магистърска 
степен, както и да защитите докторантура. Следването 
на тази специалност е свързано с много четене. Тук няма 
място за оплаквания от типа „в университета не ни осигу-
ряват практика”. Практиката се състои в способността 
да мислите логично и да откривате причинно-следствените 
връзки между различните събития, дори и в дълги периоди 
от време. Изключително важно нещо при работа в тази 
сфера е способността за абстрахиране от личните предпо-
читания при научната работа.

Какви предмети се изучават?
 • История на политическите идеи
 • Основи на политиката
 • Конституция и политика
 • Сравнителна политикономия
 • Сравнителни политически системи и институции
 • Теории на международните отношения
 • Политически комуникации и маркетинг
 • Теория и критика на политическите идеологии
 • Политически маркетинг и предизборни кампании

Какво можете да работите с такова образование?
С диплома по тази специалност можете да търсите кариера 
като специалист, експерт и анализатор на политическите 
процеси в държавни институции, правителствени и непра-
вителствени организации, политически партии, профсъюзи, 

Водещи университети в България

Източник: Министерство на образованието и науката

Класиране Висше училище Град Резултат

1 Софийски университет „Св. Климент Охридски” София 62

2 Американски университет в България Благоевград 57

3 Нов български университет София 54

4 Университет за национално и световно стопанство София 51

5 Русенски университет „Ангел Кънчев”  Русе 47

6 Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” Смолян, Пловдив 45

6 Югозападен университет „Неофит Рилски” Благоевград 45

7 Варненски свободен университет „Черноризец Храбър” Варна 42

специалност
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международни организации. Медиите, социологическите 
агенции и дипломатическите институции също са вариант 
за работа пред политолозите. Политологията е подходяща за 
хора, които търсят поле за изява в публичния сектор.  
С диплома по тази специалност ще може да се похвалите с 
една завидна обща култура, философско аналитичен поглед 
върху живота и ще имате възможност при добро желание, да 
завършите университета с усвоени един или два чужди езика. 
Успешната кариера задължително трябва да се гони с бързо 
интегриране в политическия и обществен живот, защото 
(както добре знаем) в България всички разбират от политика 
и в този смисъл всеки е потенциален конкурент за работно-
то място на младия политолог.

Източник: QS World University Rankings 2016

Класиране Висше училище Държава Резултат

1 Harvard University САЩ 95.0

2 University of Oxford Великобритания 93.1

3 London School of Economics and Political Science Великобритания 91.8

4 Sciences Po Paris Франция 89.8

5 University of Cambridge Великобритания 88.9

6 Yale University САЩ 88.1

7 Stanford University САЩ 88.0

8 The Australian National University Австралия 87.3

9 Princeton University САЩ 85.6

10 University of California, Berkeley (UCB) САЩ 84.6
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Какво означава „право”?
Правото е сложна материя, 
която се занимава с компли-
цирани отношения, касаещи 
съставянето и функциони-
рането на правила и норми 
(закони) на поведение и взаи-
моотношения в държавата. 
Ето защо структурата му 
е раздробена на множество 
по-общи сегменти, всеки от 
които със своя специфика: 
публично и частно право, 
материално и процесуално, 
вътрешно и международно, 
субективно и обектив-
но, правото като наука, 
изучаваща правните норми 
и принципи, правото като 
правна система. Специал-
ност Право намира място в 
този справочник, защото се 
кандидатства след средно 
образование, но всъщност 
колкото и да искате, трудно 
може да станете „бакала-
вър" по право в България. Об-

Право
разованието е сериозно и продължително, а правоспособност 
се придобива само след задължителен стаж, а студентите 
завършват директно с квалификация магистър-юрист. 

Особености на специалността
Професията на юристите, както и специалността Право, 
са под специална държавна регулация. Според наредбата 
за получаване на висше образование в България по специал-
ността Право такова се придобива само при образователно 
квалификационна степен „магистър” във факултет на висше 
училище. Висше образование по специалността не можете 
да получите във филиал на висше училище. 
Възможни са редовна и задочна форма на обучение. При 
задочната форма обикновено се учи 6 години. Обучението 
завършва с държавен изпит, писмен и устен, и получаване 
на диплома. Подобно е положението и в чуждестранните 
вузове, макар в тях да има бакалавърски програми по право. 
Запомнете обаче – в България диплома по право от чуждес-
транен университет се признава, ако е магистърска, след 
поне 5 години обучение (10 семестъра). 

Какви предмети се изучават?
 • История на държавата и правото
 • Обща теория на правото
 • Конституционно право
 • Гражданско право 
 • Административно право и административен процес

Водещи университети в България

Източник: Министерство на образованието и науката

Класиране Висше училище Град Резултат

1 Софийски университет „Св. Климент Охридски” София 63

2 Университет за национално и световно стопанство София 58

3 Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” Кърджали, Пловдив 53

4
Великотърновски университет „Св. св. Кирил и 
Методий” Велико Търново 52

4
Югозападен университет  
„Неофит Рилски” Благоевград 52

5 Нов български университет София 51

5 Русенски университет „Ангел Кънчев” Русе 51

6
Варненски свободен университет  
„Черноризец Храбър” Варна 48

7 Бургаски свободен университет Бургас 47

специалност
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 • Вещно право
 • Международно публично право
 • Финансово право
 • Облигационно право
 • Наказателно право
 • Семейно и наследствено право
 • Международно частно право
 • Трудово право

Какво можете да работите с такова 
образование?
Завършващите право получават про-
фесионална квалификация „юрист” и се 
реализират в съдебната система (съдии, 
прокурори, адвокати), в структурите на 
Министерството на вътрешните работи, 
в Министерството на правосъдието, в 
държавната администрация, в частния 
сектор – адвокати на свободна практика, 
частни съдебни изпълнители, нотариуси 
или юристконсулти в бизнес компании и 
държавни институции.

Източник: QS World University Rankings  2016

Класиране Висше училище Държава Резултат

1 Harvard University САЩ 100

2 University of Oxford Великобритания 96.7

3 University of Cambridge Великобритания 96

4 Yale University САЩ 93.9

5 New York University (NYU) САЩ 90.9

5 Stanford University САЩ 90.9

7 London School of Economics and Political Science Великобритания 90.1

8 University of Melbourne Австралия 88.7

9 University of California, Berkeley (UCB) САЩ 87.8

10 Columbia University САЩ 86.3
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Какво означава  
„психология”?
Психологията е наукa, която 
изучава и изследва умстве-
ните процеси и поведение-
то на хората и животните, 
като често прилага научния 
метод при лабораторни из-
следвания. Психологията об-
хваща  прилагането на това 
знание в различни сфери, 
включително проблеми от 
ежедневния живот и лече-
ние на психически заболява-
ния. Психологията в буквален 
смисъл е наука за душата. Тя 
е наука, изучаваща поведе-
нието, мисловните процеси, 
както и чувствата на хора-
та. Психологията е наука за 
факторите, механизмите 
и закономерностите на 
възникване, развитие и про-
явяване на психиката като 
субективно отражение на 
света.

Психология

Особености на специалността
Характерно за психологията е, че тя е специалност, която 
често се избира от хората с надеждата, че обучението 
в нея ще им помогне за разрешаване на техните лични 
проблеми. Специализацията по психология в никакъв случай 
не може да бъде заместител на индивидуалната терапия. 
Човек разбира дали тази професия е за него, едва когато 
започне да я практикува. Някои от тънкостите на занаята 
се учат, но има личностни качества, които са необходима 
предпоставка. 

Какви предмети се изучават?
 • Увод в психологията
 • Психолингвистика
 • Физиологична психология
 • История на психологията 
 • Експериментална психология
 • Логика
 • Етика
 • Антропология
 • Естетика
 • Философия
 • Народопсихология
 • Реторика
 • Психоанализа
 • Клинична психология

Водещи университети в България

Източник: Министерство на образованието и науката

Класиране Висше училище Град Резултат

1
Софийски университет „Св. Климент 
Охридски” София 62

2 Нов български университет София 52

3
Пловдивски университет „Паисий 
Хилендарски” Пловдив 49

4
Великотърновски университет  
„Св. св. Кирил и Методий” Велико Търново 44

5
Варненски свободен университет 
„Черноризец Храбър” Варна, Смолян 43

5 Югозападен университет „Неофит Рилски” Смолян, Варна 43

специалност
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Какво можете да работите с такова образование?
След като сте решили да учите психология, идва и въпросът за професионал-
ната реализация. Каквото и направление в психологията да изберете, важно 
е да знаете, че това е професия, която изисква учене през целия живот 
и участие в извънуниверситетски обучения в терапевтични направления, 
следдипломни квалификационни програми, семинари и курсове. Психолозите 
могат да се реализират в медицински заведения, неправителствени орга-
низации, държавни и общински структури, спорта, бизнес корпорации и др. 
Много от клиничните и консултативните психолози намират реализация към 
здравни заведения, неправителствени организации, държавни институции, 
частни фирми, отделите за човешки ресурси и частната практика.

Източник: QS World University Rankings 2016

Класиране Висше училище Държава Резултат

1 Harvard University САЩ 97.8

2 University of Oxford Великобритания 93.6

3 University of Cambridge Великобритания 92.6

4 Stanford University САЩ 92.5

5 UCL (University College London) САЩ 90.4

6 University of California, Los Angeles (UCLA) САЩ 89.7

7 Yale University САЩ 89.6

8 University of California, Berkeley (UCB) САЩ 89.2

9 Massachusetts Institute of Technology (MIT) САЩ 86.3

10 Princeton University САЩ 86.0
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Какво означава 
"
туризъм"?

Туризмът е от онези специ-
алности, чието споменаване 
обикновено предизвиква 
приятни асоциации. Упражня-
ването на професията обаче 
е свързано с изключителни 
личностни и професионал-
ни умения, усвояването на 
които определя степента на 
успеха на всеки, захванал се с 
изучаването на тази универ-
ситетска програма. 
В последните години у нас 
често говорим за потенциа- 
ла на страната ни за разви-
тие в областта на туризма. 
Студентите получават 
знания за особеностите на 
вътрешния и международния 
туризъм, хотелиерството 
и ресторантьорството, 
туристическите пазари, 
туристическите ресурси, 
туроператорите, видовете 
туризъм. Точно това е и 
причината да се налага да 

Туризъм

говорим все по-сериозно за нуждата от подходящо образова-
ние на кадрите, заети в този сектор. 

Особености на специалността
В много областни градове на България има професионални 
гимназии по туризъм, които подготвят кадри за нуждите 
на бранша още на ниво средно образование. Съществуват 
обаче различия между средното и висше образование по 
специалността. Училищата обикновено подготвят кадри за 
оперативните дейности в рамките на индустрията - гот-
вачи, специалисти по кетъринг и т.н. Завършилите висше 
образование по туризъм пък получават и обширна икономи-
ческа подготовка и придобиват важни умения в сферата на 
мениджмънта. Ако искате да учите специалност туризъм, 
ще трябва да помислите и в каква област да специализира-
те. Повечето училища предлагат най-масовата и търсена 
специализация – Hotel and Hospitality Management или Leisure 
and Tourism Management. Съществуват обаче и тясно про-
филирани програми, които ще ви направят професионалисти 
в области като Restaurant Management, Tourism Management, 
Event Management, Sport Management. 

Какви предмети се изучават?
 • Икономика
 • Бизнес среда
 • Маркетинг в туризма
 • Бизнес комуникации

Водещи университети в България

Класиране Висше училище Град Резултат

1 Софийски университет „Св. Климент Охридски” София 57

2 Университет по хранителни технологии Пловдив 49

3 Югозападен университет „Неофит Рилски” Благоевград 47

4 Икономически университет Варна 46

5 Международно висше бизнес училище Ботевград 45

5 Нов български университет София 45

6
Великотърновски университет „Св. св. Кирил и 
Методий” Велико Търново 43

7 Аграрен университет Велико Търново 41

8 Висше училище по мениджмънт Добрич 39

9 Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” Пловдив 36

Източник: Министерство на образованието и науката

специалност



Актуална информация на вашия образователен портал - www.StudyAbroad.bg 39

Водещи университети в чужбина

 • Информационни технологии в туризма
 • Счетоводство
 • Финанси
 • Мениджмънт в туризма
 • Управление на човешките ресурси в туризма
 • Въведение в гостоприемството и туризмa

Какво можете да работите с такова образование?
Придобитите знания по бизнес комуникации, специализирана-
та и технологична подготовка по хотелиерство и ресторан-
тьорство, счетоводство и контрол, организация и управле-
ние на туристическото обслужване, умението за създаване 
на контакти чрез два или три чужди езика позволяват на 
завършилите специалността да заемат длъжности като: 
мениджър в хотелиерската или ресторантьорската дейност; 
завеждащ туроператорска или туристическа агенция.
Извън сферата на хотелиерството хората, завършили тури-
зъм, могат да се реализират и в други компании, в отдели 
„Маркетинг”, „Реклама”, „Бизнесконтакти”, „Конгресен 
туризъм”, „Продажби” и т.н.

Източник: Eduniversal

Класиране Висше училище Държави Резултат

1 ESSEC Business School Франция -

2
Erasmus University Rotterdam - Rotterdam School of 
Management

Холандия -

3 Luiss Business School – Hotel Business School Италия -

4 Copenhagen Business School (CBS) Дания -

5 University of Economics Prague, VSE Чехия -

6 Nanyang Technological University (NTU) Сингапур -

7 Monash University Австралия -

9 Toulouse Business School Франция -

9 EADA Business School Barcelona Испания -

10 Università Bocconi Италия -
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Какво означава  

"
филология"?

Филологията (от древног-
ръцки „любов към думите”) 
е наука и специалност във 
висшите училища, изучава-
ща езика и литературата. 
Тези две основни течения 
на интереси обуславят 
и двата основни потока 
от дисциплини, които се 
изучават в рамките на 
учебните програми във 
висшите училища – езико-
ведски и литературовед-
ски. Всеки използван език с 
писменост и литература 
може да бъде изучаван 
филологически, както и 
древногръцкия и латинския 
езици, които се изучават 
като класическа филология.

Особености 
на специалността
Филологиите се разделят 
според езиците, които 
изучават – например мо-

Филология

жете да изучавате специалност Българска филология, която 
е дял на славянските филологии. Науката, която изучава 
историята и развитието на езика като цяло (не на отдел-
ни национални езици), се нарича лингвистика. Практически 
всички лингвисти обаче имат и задълбочени филологически 
познания. Има и специалности от типа на Американистика, 
Канадистика и т.н. Разбира се, няма отделен американ-
ски или канадски език, но тук просто се отделя по-голямо 
внимание върху изучаването на литературата, културата и 
историята на определена страна. 

Какви предмети се изучават?
Разбира се, конкретните предмети, които се изучават, 
зависят в голяма степен от конкретния език, който изуча-
вате. Някои от най-универсалните дисциплини във висшите 
училища са: 
 • Увод в общото езикознание
 • Фолклор
 • Лексикология
 • Увод в теория на литературата
 • Антична и средновековна литература
 • Фонетика и фонология
 • Морфология
 • Диалектология
 • Сравнителна граматика
 • Методика на обучението по съответния език

Класиране Висше училище Град Резултат

1 Софийски университет „Св. Климент Охридски” София 63

2 Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий” Велико Търново 51

2 Нов български университет  София 51

3 Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” Пловдив 49

3 Югозападен университет „Неофит Рилски” Благоевград 49

4 Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” Шумен 46

5 Университет „Проф. д-р Асен Златаров” Бургас 37

Водещи университети в България

Източник: Министерство на образованието и науката

специалност
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Класиране Висше училище Държава Резултат

1 Massachusetts Institute of Technology (MIT) САЩ 98.7

2 Harvard University САЩ 87.6

3 University of Cambridge Великобритания 87.1

3 University of Edinburgh Великобритания 87.1

5 University of Oxford Великобритания 86.5

6 Stanford University САЩ 85.7

7 University of Massachusetts Amherst САЩ 85.6

8 University of California, Los Angeles (UCLA) САЩ 83.7

9 University of California, Berkeley (UCB) САЩ 83.6

10 Peking University Япония 82.8

Водещи университети в чужбина

Какво можете да работите с такова образование?
Завършилите Българска филология у нас могат да работят 
като учители и преподаватели. Освен като педагози, много 
от тях се реализират и като журналисти, редактори, спе-
циалисти по връзки с обществеността и т.н. Бакалавърска 
степен по филология често се използва като основа за магис-
тратура в друга област на хуманитарните науки. Специа-
листите по чужди езици имат възможност за реализация в 
по-широк кръг от професии. В последните години у нас бързо 
се развива т.нар. аутсорсинг индустрия. Все повече междуна-
родни компании изнасят работни места и търсенето на хора 
с познания по чужди езици се увеличава.

Източник: QS World University Rankings 2016
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Какво означава  
„финанси" ?
Финанси е дума с произход и 
означава доход, наличност, а 
всекидневната ú употреба 
е като синоним на пари. Да 
финансираш, означава да 
осигуриш средства. Когато 
става дума за финанси, най-
общо казано става дума за 
пари и тяхното управление. 
Специалност Финанси означа-
ва работа в банки, държавни 
администрации, финансови 
институции, в частни ком-
пании или собствен бизнес, 
предприемачество – всичко 
това води най-често към  
офисна работа пред компю-
тър и в екип.

Особености 
на специалността
Финанси е подходяща 
специалност за хора, чиито 
интереси се простират 

Финанси
към икономиката и бизнеса, в тази сфера се борави с цифри, 
ако математиката не ви се отдава, може би трябва да 
помислите по-сериозно дали тази специалност е подходяща 
за вас. В зависимост от това какво точно ще изучавате 
като бакалавърска програма или с каква магистратура ще 
надградите бакалавърската си степен, можете да насочите 
професионалната си реализация в една или друга посока – 
банка, застрахователна компания, фондова борса.

Какви предмети се изучават?
 • Публични финанси
 • Теория на парите
 • Въведение в банковото дело
 • Банкови сделки
 • Теория на финансовото посредничество
 • Корпоративни финанси
 • Финансови инвестиции
 • Данъчна политика
 • Местни финанси
 • Основи на застраховането
 • Осигурителни системи и фондове
 • Международни финанси

Какво можете да работите с такова образование?
Дипломираните финансисти имат широко поле за професио- 
нална реализация и в държавния, и в частния сектор, тъй 

Водещи университети в България

Източник: Министерство на образованието и науката

Класиране Висше училище Град Резултат

1 Софийски университет „Св. Климент Охридски” София 67

2 Американски университет в България Благоевград 66

3 Университет за национално и световно стопанство София, Хасково 61

4 Нов български университет София 55

5 Висше транспортно училище „Тодор Каблешков” София 53

6 Икономически университет Варна 51

6 Русенски университет „Ангел Кънчев” Русе, Силистра 51

7 Висше училище по застраховане и финанси София 50

7 Стопанска академия „Димитър Ценов” Свищов 50

8 Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” Пловдив 49

специалност
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Водещи университети в чужбина

като устройството на света и животът ни са сери-
озно обвързани с парите. Завършващите финансисти 
са кадри за: Министерство на финансите, банковия 
сектор (държавни и частни банки), застрахователния 
сектор, финансови борси, държавни агенции, като НАП, 
митници, преподавателския състав на висшите учили-
ща, които предлагат такова обучение.

Източник: QS World University Rankings 2016

Класиране Висше училище Град Резултат

1 Софийски университет „Св. Климент Охридски” София 67

2 Американски университет в България Благоевград 66

3 Университет за национално и световно стопанство София, Хасково 61

4 Нов български университет София 55

5 Висше транспортно училище „Тодор Каблешков” София 53

6 Икономически университет Варна 51

6 Русенски университет „Ангел Кънчев” Русе, Силистра 51

7 Висше училище по застраховане и финанси София 50

7 Стопанска академия „Димитър Ценов” Свищов 50

8 Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” Пловдив 49

Класиране Висше училище Държава Резултат

1 Harvard University САЩ 99.3

2 Massachusetts Institute of Technology (MIT) САЩ 93.8

3 Stanford University САЩ 93.5

4 London School of Economics and Political Science Великобритания 92.8

5 University of Oxford Великобритания 91.9

6 University of Chicago САЩ 90.1

7 University of Cambridge Великобритания 90.0

8 University of Pennsylvania САЩ 89.9

9 London Business School Великобритания 88.8

10 University of California, Berkeley (UCB) САЩ 88.6



Искаш да учиш в ХОЛАНДИЯ?
UNIFY е твоят консултант!

БЕЗПЛАТНИ консултации и кандидатстване   
в най-добрите холандски университети!

ЕКИПЪТ НА UNIFY се състои само от завършили 
студенти в Холандия, които ще споделят своя 
опит с теб!

Адрес: София, ул. „Емилиян Станев” 2А, „Силвър Сити”, партер
   Варна 9002, бул. Цар Освободител 44, ет.3, офис 5

 Тел: 0877 77 07 40 и 0877 77 89 90

Разбери повече на www.unify.bg и www.studyinholland.bg
или посети нашите изложения за образование в Холандия!
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България

ОБщА  
ИнФОРМАцИя 

Българското висше 
образование традицион-
но винаги е поддържало 
добро ниво. Към края на 
епохата на комунизма 
страната ни е избрана за 
център на компютърната 
индустрия в Източния блок. 
Тогава български студенти 
обират наред наградите 
по съзтезания, свързани с 
математика, информатика 
и технологии.

В днешно време няма как 
да не признаем, че страна-
та ни е загубила част от 
престижа си, но все пак 
предлага доста възможнос-
ти за бакалавърски програ-
ми - както в държавните 
висши училища, така и в 
частните.

Много е изговорено за 
проблемите на българско-
то образование. Нашият 
съвет е да не бързате с 
генерализации – качестве-
но образование на високо 
ниво е възможно и тук, в 
България.

Страната е с едни от 
най-ниските данъци в ЕС и 
колкото и невероятно да 
звучи – с една от най-ста-
билните икономики. През 
последните години у нас се 
развива бързо аутсорсинг 
индустрията, туризма и 
отново - IT секторът.

ВИДОВе УчеБнИ зАВеДенИя
Висшите училища в България са държавни и частни: 
Университети - присъждат бакалавърска степен след 4-годи-
шен срок на обучение. 
Висши училища/колежи - границата между университет и 
висше училище у нас понякога се размива, но по презумпция 
вторите трябва да са по-тясно профилирани. Има възмож-
ност за придобиване на степен „бакалавър” или „професиона-
лен бакалавър”.

езИК нА ОБУченИе
 • български език (основно)
 • английски
 • немски

ДОКУМенТИ зА КАнДИДАТСТВАне
 • формуляр за допускане до кандидат-студентски изпити
 • формуляр за кандидатстване
 • диплома за завършено средно образование
 • езиков сертификат (за програми, преподавани на чужд език)

нАй-ДОБъР СРОК зА КАнДИДАТСТВАне
Най-добре е да кандидатствате в периода юни-юли в година-
та, в която започва обучението. Иначе българските универ-
ситети имат практиката да обявяват 2-ри, 3-ти и допълни-
телни приеми за попълване на незаетите места. Това е добра 
възможност за некласираните, но местата в най-търсените 
специалности обикновено свършват доста по-рано.

КАК е ОРгАнИзИРАнО ОБУченИеТО
Академичната година започва през октомври, завършва през 
юни и се дели на 2 семестъра. Всеки от тях приключва с из-
питна сесия, в която кандидатите трябва да демонстрират 
знанията си, получени през семестъра.

СТИПенДИИ 
В България можете да кандидатствате за два вида стипен-
дии: държавни, които се отпускат чрез бюджета на висшето 
учебно заведение, и европейски стипендии и награди. И двете 
се присъждат по успех, който е различен за всяка специал-
ност, а за наградите трябва да сте участвали в конферен-
ции, състезания или да имате научна публикация.

ТАКСА зА ОБРАзОВАнИе
Университетите сами определят размера на таксите. В 
държавните висши училища те най-общо са от 500 до около 
2000 лв. (за медицински специалности) на година.

България
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ПОлезнИ САйТОВе

www.minedu.government.bg

www.rsvu.mon.bg/rsvu3/

www.studyabroad.bg

РАзхОДИ зА ЖИВОТ 
В градовете с големи концентрации на студенти е нужно да 
разполагате с минимум 500 лв. за воденето на самостоятелен 
студентски живот с общежитие, храна, транспорт и учебни 
пособия. Ако трябва да плащате наем за квартира, разходите 
ви се повишават значително. 

РАБОТА 
Студентите имат право на работа 
без каквито и да е ограничения.

1Като начало – не си 
мислете, че знаете 
всичко за България. 

Дори и да останете да след-
вате у нас, ще се сблъскате 
с много промени в живота си, 
след като завършите учили-
ще. Университетът предлага 
по-свободно, но същевремен-
но и по-отговорно ежедневие. 

2Често се оплакваме 
от лошото състоя-
ние на икономиката в 

България. Но трябва да от-

четем и безспорния факт, че с бързи темпове се развиват 
секторите на информационните технологии, аутсорсинга 
и дори хранително-вкусовата промишленост. Хубаво е да 
имате предвид тези тенденции, когато избирате своята 
специалност.

3Има още три проблемни сфери, страдащи от хрони-
чен недостиг на работна ръка – образованието, здра-
веопазването и социалните грижи. Това е по-скоро 

следствие, а не причина за проблемите в тях, но също така 
гарантира добри възможности за кариерна реализация на 
завършилите педагогика, медицина или социални дейности. 

4Таксите на висшите училища в България са сред 
най-ниските на Стария континент. Макар в много 
страни действително да няма семестриални такси, 

разходите за квартири, път и храна натежават много 
повече. 

5Възможно е да получите международно образование 
и в България. В Благоевград е разположен Американ-
ският университет в България (АУБ), а в София се 

организират съвместни програми на ВУЗФ и британския 
University of Sheffield. Сред висшите училища, които поддър-
жат международни програми, можем да откроим имената 
на Техническият университет – София; СУ „Св. Климент 
Охридски“ и ХТМУ.

нещА, КОИТО 
ТРяБВА ДА знАеТе 
зА БългАРИя
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България

ВАшИяТ ПъТ КъМ УСПехА 
Ние знаем, че годините, прекарани в университета, са едно 
от най-важните пътувания в живота на човек. Къде ще ни 
отведе това пътуване зависи както от самите нас като 
студенти, така и от условията и качеството на образова-
ние, които ще ни предложи избраното висше учебно заве-
дение. Това, което Американският университет в България 
може да ви гарантира след края на вашето четиригодишно 
пътуване, е успешна кариерна реализация, приятелства и 
контакти за цял живот, и увереност, че сте направили пра-
вилния избор. Не е малко, нали? Затова и уверено твърдим, че 
ви предлагаме сериозна и достатъчна причина да останете в 
България. В АУБ пътуването ще бъде вълнуващо приключение, 
в което ще намерите най-подходящите курсове и специално-
сти за вас, ще разкриете неподозираните си артистични или 
академични таланти, ще имате състуденти и преподаватели 
от цял свят. Всичко това – в нашия модерен и високотехноло-
гичен кампус. Качественото образование не е задължително 
на един полет разстояние. Ще се уверите в това, ако избе-
рете да останете тук, заедно с випуск 2021 на Американския 
университет в България.

зАщО нАшИТе СТУДенТИ ИзБИРАТ АУБ?
1. Диплома, призната в България и в САЩ, както и европейско 

дипломно приложение.
2. Висококачествено образование в американски стил liberal 

arts с преподаватели от 5 континента.
3. Достъп до специални фондове за финансова подкрепа и 

стипендии.
4. Програми за обмен с над 300 университета по света, кои-

то дават възможност на нашите студенти да прекарат 
семестър или цяла академична година в чужбина.

5. Над 40 студентски клуба по интереси – музика, спорт, 
танци, бизнес, предприемачество и др.

6. Повече от 4000 успешни възпитаници в световен мащаб.
7. Модерен университетски комплекс, разположен в Благоев-

град, най-младият студентски град в страната, само на 
час път от София.

РейТИнг нА БългАРСКИТе УнИВеРСИТеТИ зА 2015 г.:
•  На челни позиции по Бизнес администрация, Икономика, 
Журналистика и масови комуникации, Политически науки и 
международни отношения, и Компютърни науки.

•  Най-висок доход сред завършилите Бизнес администрация, 
Журналистика и масови комуникации, и Политически науки и 
международни отношения.

KОнТАКТИ: 

Прием на студенти
Анатоли черни
admissions@aubg.edu 
+359 73 888 111 
България
2700, Благоевград 
пл. „георги Измирлиев” 1
www.aubg.edu

СПецИАлнОСТИ:

Бизнес администрация

Европеистика

Журналистика и масови 
комуникации

Икономика

Индивидуално планирана 
интердисциплинарна 
специалност

Информационни системи

История и цивилизации

Компютърни науки

Литература

Математика

Политически науки 
и международни 
отношения

АмериКАНСКи уНиверСитет 
в БългАрия

Научете повече тук:



Актуална информация на вашия образователен портал - www.StudyAbroad.bg 49

ФИнАнСОВИ УСлОВИя (гОДИшнО) 
Такса за обучение  11 700 долара
Общежитие  1410-1710 долара
Храна   Университетът разполага  
   със собствен стол
Здравна застраховка  българи - според действащото  
   законодателство на РБ,  
   чужденци – чрез   
   застрахователно дружество
Транспорт  Университетът предлага  
   собствени общежития в  
   непосредствена близост
Учебници и материали 300 долара
Други такси  580 долара - студентска такса

ФИнАнСОВА ПОДКРеПА
Пълни и частични стипендии
Финансова помощ
Работа в университета
Студентски заем
Студентски програми Work & Travel

КРАйнИ СРОКОВе
еСенен/зИМен СеМеСТъР:

редовен прием 01/06/2017
ПРОлеТен/леТен СеМеСТъР:

редовен прием 01/11/2017

БАКАлАВъРСКИ  
ПРОгРАМИ 2015/ 2016
920 студенти общо

49% международни студенти 

471 студенти от България 

английски език на обучение         

8 семестъра продължителност 
на обучението 

септември/януари 
начало на учебната година 

ПОДСПецИАлнОСТИ
Студентите в АУБ могат да 
изучават две специалности 
едновременно и половината 
от тях се възползват от тази 
възможност. В допълнение, 
могат да изберат да учат и 
подспециалност измежду 18 
дисциплини.

ИзИСКВАнИя зА ПРИеМ 
Езикови тестове - TOEFL iBT/ IELTS/ CPE/ CAE
Интервю 

ДОКУМенТИ зА КАнДИДАТСТВАне
Формуляр за кандидатстване
Есета - 1 брой
Диплома за средно образование
Брой препоръки - 2
Портфолио
Език, на който се представят документите за 
кандидатстване - английски

СТУДенТСКИ УСлУгИ
Кариерен център

Консултант за 
чуждестранни студенти

Академичен консултативен     
център

Възможности за стажове

Общежития

Спортни съоръжения

Условен прием

Езикови/подготвителни 
курсове
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България

University of Sheffield е един от най-старите британски 
университети. Той е класиран сред най-добрите 100 светов-
ни университета, сред 20-те най-добри университета във 
Великобритания и е в първия 1% на най-добрите световни 
университети. През 2011 г. University of Sheffield  беше обявен 
за Университет на годината от THE Awards (Times Higher 
Education Awards). CITY College в Солун, Гърция, е единствени-
ят факултет на университета, базиран извън Великобрита-
ния, и предоставя на студентите уникалната възможност 
да получат диплома от първокласен британски университет, 
като обучението им се провежда съвсем близо до дома. 

University of Sheffield, в партньорство с Висшето училище по 
застраховане и финанси, предлага на младите българи уникал-
на възможност да получат престижна британска диплома, да 
учат в модерна академична среда и да са част от автентич-
но британско образование, без да напускат дома си. 

АКРеДИТАцИИ
National Academic Recognition Information Centre (NARIC), British 
Accreditation Council (BAC), Asociatia MBA (AMBA), Chartered 
Management Institute (CMI), British Computer Society (BCS). 

КлАСАцИИ 
University of Sheffield е класиран на 28-то място в Европа, 12-то 
място във Великобритания и на 80-то място в света според 
Световната класация на университетите QS World University 
Ranking.

KОнТАКТИ: 

Представители за България
Десислава Пенчева
bulgaria1@city.academic.gr 
02 961 62 63, 0888 43 57 50 
България
София 1404, кв. „Стрелбище” 
ул. „Твърдишки проход” 27,  
ет. 8, офис 36 
Тихомир Тихомиров
ttihomirov@city.academic.gr
0884 59 29 04, 02/ 40 15 818
София 1618, ж.к. „Овча Купел”,  
ул. „гусла” №1
www.citycollege.sheffield.eu

СПецИАлнОСТИ:

Бизнес счетоводство и 
финанси

Бизнес мениджмънт

Бизнес маркетинг

Бизнес туризъм и 
хотелиерство

the university of sheffield 
international faculty, city college, 
и виСше училище По ЗАСтрАховАНе 
и ФиНАНСи
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ФИнАнСОВИ УСлОВИя (гОДИшнО)
Такса регистрация  100 евро 
Такса за обучение  5300 евро

ФИнАнСОВА ПОДКРеПА
Стипендии - до 50% от таксата

Студентски кредити - възможно финансиране чрез 

Студентски кредит на 100% от таксата

Работа в университета

ИзИСКВАнИя зА ПРИеМ 
Езикови тестове - TOEFL/ IELTS/ CAE  
или други приравнени изпити
Българска или друга диплома за средно образование или 
IB/А-Level диплома

ДОКУМенТИ зА КАнДИДАТСТВАне
Формуляр за кандидатстване
Диплома за средно образование
Език, на който се представят документите за 
кандидатстване - английски

БАКАлАВъРСКИ  
ПРОгРАМИ 2015/2016

1000 студенти общо

40% международни студенти  

120 студенти от България

4 програми с обучение на 

английски език 

английски език на обучение

8 семестъра продължителност 

на обучението 

септември/януари 
начало на учебната година 

СТУДенТСКИ УСлУгИ

Кариерен център

Консултант за чуждестранни 
студенти

Академичен консултативен 
център

Възможности за стажове

Спортни съоръжения

КРАйнИ СРОКОВе
еСенен/зИМен СеМеСТъР:
ранен прием - 30 април 2017
редовен прием - 31август 2017
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Нов български университет е учреден на 18 септември 1991 г. 
с решение на Великото народно събрание. НБУ получава ин-
ституционална акредитация от НАОА за максималния период 
в три поредни акредитации - през 2001 г., през 2006 г. и през 
2012 г. През 2004 г. НБУ е акредитиран от The Open University 
във Великобритания. Нов български университет е първото 
висше училище в България, в което се въвежда кредитната 
система за обучението по образователните степени  
специалист, бакалавър и магистър, дистанционното и  
продължаващото обучение.

Нов български университет има мисия да е автономна и либе-
рална академична институция, която допринася за напредъка 
на университетското образование чрез достъпно интердис-
циплинарно и специализирано обучение и научни изследвания  
по международни стандарти. Като поставя в служба на 
обществото своя академичен потенциал, университетът 
формира предприемчиви, социално отговорни личности, под-
готвени за живот в условията на съвременния демократичен 
свят.

АКРеДИТАцИИ
През декември 2012 г. получава трета поредна акредитация 
от НАОА за максималния период от шест години.

КлАСАцИИ
В топ 4 на всички професионални направления, в които обу-
чава студенти, според Рейтинговата система на висшето 
образование в България.

KОнТАКТИ: 

Направление Обслужване 
на  кандидат-студенти 
top.info@nbu.bg 
+359 2 811 01 10 
България
София 
ул. „Монтевидео” 21
www.nbu.bg

СПецИАлнОСТИ:

Анимационно кино

Връзки с 
обществеността

Графичен дизайн

Информационни 
технологии

Кино и телевизия

Маркетинг

Мултимедия и 
компютърна графика

Психология

Право (магистърска 
програма)

Реклама

Счетоводство и одит

Телекомуникации

Туризъм

Управление на бизнеса и 
предприемачество

Фотография

Всички програми може 
да видите на  
www.ecatalog.nbu.bg. 

Нов БългАрСКи уНиверСитет

България
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ФИнАнСОВИ УСлОВИя (гОДИшнО) 
Такса за кандидатстване 15 лева
Такса регистрация  10 лева 
Такса за обучение  1200 лева (стандартна  
   семестриална такса)

ФИнАнСОВА ПОДКРеПА
Стипендии
Студентски кредити, съгласно действащото 
законодателство

Работа в университета

КРАйнИ СРОКОВе
Тест по общообразователна подготовка всеки месец

ИзИСКВАнИя зА ПРИеМ 
ТОП (Тест по общообразователна подготовка)
Специализирани изпити под формата на тест, есе, 
събеседване или изпити по изкуствата

Езикови сертификати за програмите на чужд език

ДОКУМенТИ зА КАнДИДАТСТВАне
Формуляр за кандидатстване
Диплома за средно образование (копие)

БАКАлАВъРСКИ  
ПРОгРАМИ 2015/2016

над 10 000 студенти

3% международни студенти  

Програми с обучение на 

български, английски и 
френски език
8 семестъра продължителност 

на обучението 

октомври начало на 

учебната година 

СТУДенТСКИ УСлУгИ

Кариерен център

Консултант за 
чуждестранни студенти

Консултации с програмни 
консултанти по академични 
въпроси

Възможности за стажове

Езикови/компютърни курсове

Спортни съоръжения

Възможност за обучение в 
чужбина

Възможност за индивидуални 
програми

Безплатна minor-програма 
(втора специалност)
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Австрия

ОБщА  
ИнФОРМАцИя 

Австрия е наследник на 
старата Австро-Унгар-
ска империя и родина 
на някои от най-велики-
те представители на 
европейското изкуство, 
музика и архитектура. 
Страната има веков-
ни образователни и 
културни традиции. Днес 
в Австрия се обучават 
около 285 500 студенти, 
от които 70 000 са чуж-
дестранни.

Територията  е 83 879 
кв. км. и е силно планин-
ска, като едва 32% от 
страната е с надморска 
височина под 500 м. 
Това предполага студен 
алпийски климат с много 
снеговалежи и дълги 
зими.

Ако търсите образова-
ние на английски език, 
може да изберете от 
десетки програми за 
бакалавърска степен. По-
вече информация за тях 
можете да получите на: 
www.oead.at/international-
programmes. 

ВИДОВе УчеБнИ зАВеДенИя
Професионални висши училища (Fachhochschulen) – 24 инсти-
туции предлагат обучение основно в областта на техноло- 
гиите, бизнеса и туризма.
Университети (вкл. 6 по изкуствата) – 21 държавни и 13 част-
ни научноизследователски институции.

езИК нА ОБУченИе
 • немски език (основно)
 • английски език 

ДОКУМенТИ зА КАнДИДАТСТВАне
За да кандидатствате в австрийски университет, трябва да 
имате следните неща:
 • диплома за средно образование – нотариално заверено 

копие, официален превод на немски език, легализация и 
апостил; 

 • сертификат за владеене на немски (Test DAF, Deutsche 
Sprachdiplom) и/или английски език (TOEFL, IELTS, Cambridge 
ESOL).

Някои университети може да изискват и полагането на 
допълнителни изпити.
 
нАй-ДОБъР СРОК зА КАнДИДАТСТВАне
В Австрия се провеждат два приема. Последните възможни 
дати за тях са съответно - 1-ви ноември за зимния и 1-ви 
февруари за летния, но ви препоръчваме да сте готови с 
документите си около 2 месеца по-рано.

КАК е ОРгАнИзИРАнО ОБУченИеТО
Зимният семестър започва традиционно на 1-ви октомври, 
а летният на 1-ви март. Първият е с продължителност 4 
месеца – от 1-ви октомври до 30-ти януари, последван от 
изпитна сесия, а вторият е от 1-ви март до 30-ти септември 
– включително с изпитите. 

СТИПенДИИ
Възможности за стипендии определено има. Препоръчваме ви 
да прегледате сайта  www.grants.at за най-пълна информация 
относно възможностите за финансиране на образованието 
ви в Австрия. 

ТАКСА зА ОБРАзОВАнИе
В държавните висши учебни заведения образованието е без-
платно. Единственото, което трябва да заплатите, е такса 
за административно обслужване. Цената  най-често варира 
от порядъка на 50 до 200 евро на семестър. В частните 

Австрия
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Австрия

1Австрия е една от 
страните с най-висок 
жизнен стандарт и 

най-ниска младежка безра-
ботица в цяла Европа. От 
една страна, това означава, 
че стандартът на живот 
е висок. За сметка на това 
пазарът на труда е много 
либерален и регламентира 
възможности за почасова 
работа, временна заетост 
и т.н. Това позволява на 
младите хора да си помагат 
финансово докато следват. 

2Австрийците са изключително точни. Затова ще 
очакват същото и от вас. Ако имате среща или 
уговорка в 9:00, трябва да сте там в 9:00. Ако не 

успеете да се появите навреме, информирайте отсрещ-
ната страна незабавно, извинете се и дайте причина за 
закъснението - особено ако се касае до университет или 
работа.

3В Австрия хората са официални. Много често, 
особено в университетските среди, австрийци-
те носят академични титли. Не е прието да се 

обръщате към колеги и непознати с първото им име в 
началото. Бъдете официални в общуването си! 

4В австрийската държава има строги закони 
против дискриминация на основата на раса, пол, 
семейно положение, хомосексуалност и хора с 

увреждания. Жените имат еднакви права и възмжности 
като мъжете, а хомосексуалността е напълно законна. 
Уверете се, че вашите разбирания са в синхрон с ав-
стрийските, преди да заминете. 

5Типичната храна в Австрия можем да определим 
като тежка. Кухнята включва основно ястия с 
месо, обикновено пържено, както и много сладки-

ши и алкохол. Благодарение на големия брой имигранти 
и силната интернационализация лесно ще намерите и 
разнообразна храна и дори ресторанти за вегетарианци 
и вегани.

учебни заведения таксите са доста по-сериозни. Образова-
нието там ще ви излезе от порядъка на 5000–12 000 eвро на 
семестър.

РАзхОДИ зА ЖИВОТ
Препоръчително е да разполагате с поне 1000 евро на месец, 
от които:
 • 200-220 евро за храна;
 • 300 евро за лични разходи;
 • 300-350 евро за стая в общежитие или жилищен блок, плюс 

сметките.

РАБОТА
В Австрия може да работите с разрешително от 
Arbeitsmarktservice (АМS), за получаването на което отговаря 
работодателят. Това не важи за работа в рамките на из-
следователски програми и такива на Европейския съюз като 
„Еразъм”, или работа, свързана с преподаване или 
лабораторни изследвания. 

нещА, КОИТО 
ТРяБВА ДА знАеТе 
зА АВСТРИя
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Белгия

ОБщА  
ИнФОРМАцИя 

Белгия е федерална 
държава, разделена на 3 
региона: Столичен регион 
Брюксел (предимно холанд-
ско- и френско-говорещи, 
с население от 1 000 000 
души), Фландрия (предимно 
холандско-говорещи, с на-
селение от 6 000 000 души) 
и Валония (предимно френ-
ско-говорещи, с население 
от 3 300 000 души). 

Държавата не само е 
преживяла превратности-
те на историята, но се е 
превърнала в политически 
център на Европейския 
съюз. Столицата  
Брюксел е столица и на 
ЕС – там са разположени 
ключови институции, като 
Европейската комисия, 
Европарламентът и т.н. 
Този избор е направен не 
само, защото страната 
е разположена в „сърцето 
на Европа”, но и заради 
отличната си транспорт-
на система.

Белгия има три офи-
циални езика: холандски, 
френски и немски. 

ВИДОВе УчеБнИ зАВеДенИя
Университети (universiteit; université)
Политехнически/Професионални висши учили-
ща (hogeschool; haute école)

езИК нА ОБУченИе
Английски език, френски език, холандски език, немски език.

ДОКУМенТИ зА КАнДИДАТСТВАне
За да кандидатствате в различните части на Белгия, трябва 
да притежавате различни документи. Във френскоезична 
Валония трябва да представите:
 • сертификат за владеене на френски език DALF;
 • сертификат за английски език (ако програмата е на англий-

ски);
 • диплома за средно образование (или академична справка), 

преведена на френски език;
 • молба за признаване на образованието към Министерство-

то на образованието на Валония и Брюксел.
Във Фландрия се говори доста повече английски и няма да ви 
се налага да държите изпит по холандски език. Но все пак ще 
ви трябва:
 • диплома (или академична справка), преведена на английски 

и/или холандски език;
 • сертификат за английски език (например - TOEFL, CAE, CPE).

нАй-ДОБъР СРОК зА КАнДИДАТСТВАне
Документи за кандидатстване се подават най-късно до  
1 май. Препоръчително е да сте готови поне два-три месеца 
по-рано, за да имате време за реакция при евентуален про-
блем.

КАК е ОРгАнИзИРАнО ОБУченИеТО
Обучението за повечето бакалавърски програми се провежда 
в рамките на 3 години. Годишно има два семестъра – зимен и 
летен.

СТИПенДИИ 
Изчерпателна информация можете да получите от сайта 
http://www.studyinbelgium.be/en/financing-your-studies. Възмож-
ности има както от висшите училища, така и по линия на 
правителствени програми. 

ТАКСА зА ОБРАзОВАнИе 
Във Валония и столицата Брюксел има фиксирани такси за 
държавните висши училища – 835 евро. Тези цени важат за 
всички кандидат-студенти, идващи от страни-членки на Евро-

Белгия
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пейския съюз. Университети-
те във Фландрия формират 
таксите си по различен на-
чин: на базата на кредитите.
Един кредит може да струва 
от 1,70 до 9,30 евро. Освен 
това има и регистрационна 
такса от 61,90 евро. В нем-
ската автономия на изток, 
средната такса за обучение 
е 425 евро. 

РАзхОДИ зА ЖИВОТ 
Препоръчително е да предви-
дите поне 850–900 евро, ако 
смятате да следвате в Бел-
гия. От тях: 400 евро за наем 
и сметки, около 300 за храна, 
най-малко 100 за учебници, 
транспорт и допълнителни 
джобни пари. 

1 
„Белгиец“ е разтегли-
во понятие. В север-
ната част на стра-

ната живеят фламандци, 
които говорят на диалект 
на холандския език, на юг –  
валонци, които говорят на 
френски, а източната част 
на кралството е населена с 
немци. Държавата е създа-
дена след края на Наполео-
новите войни, като опит да 
бъде отслабена Франция. 

2Противно на очакванията, белгийците обичат да 
се забавляват. Белгия е домакин на множество 
световноизвестни фестивали, които събират хора 

от цяла Европа. Музикалният фестивал Tomorrowland се 
провежда всяка година в град Буум. А баровете в Белгия 
нямат работно време – те просто никога не затварят.

3Белгийците плащат едни от най-високите данъци 
в Европа. Те достигат до 57.8 процента за хората 
с най-високи доходи според доклад на CGI. Така се 

нареждат на четвърто място в Европа след Франция, 
Италия и Испания. Приходите на държавата от данъци 
съставят 48% от брутния вътрешен продукт. 

4Нивото на международно присъствие в Брюксел е 
почти толкова високо, колкото това в Ню Йорк. В 
града има повече от 120 международни организа-

ции, 1400 неправителствени организации и 181 посолства 
с 3000 дипломати. В Брюксел се намират и седалищата 
на над 2000 мултинационални организаци, както и основ-
ните институции на Европейския съюз и НАТО.

5Транспортът в Белгия е изключително достъпен. 
Влаковете за хора под 26 години са евтини – срещу 
6 евро можете да пътувате навсякъде в рамките 

на държавата. Единственото, което трябва да направи-
те, е да си издадете GoPass карта. Велосипедите пък 
са идеалното решение за града – велоалеите свързват 
всички части.

нещА, КОИТО 
ТРяБВА ДА знАеТе 
зА БелгИя
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Великобритания

ОБщА  
ИнФОРМАцИя 

Обединеното кралство 
на Великобритания и 
Северна Ирландия е ос-
тровна държава в Западна 
Европа. То се състои от 
четири историко-географ-
ски области: Англия, Уелс, 
Шотландия и Северна 
Ирландия. Всяка една от 
тях си има не само свои 
особени традиции, но и 
законодателство и инсти-
туции. 

Обединеното кралство 
е пословично с дъждовния 
си климат. Морското 
обкръжение и особено 
влиянието на топлото те-
чение Гълфстрийм правят 
зимата мека, влажна, мъг-
лива и почти безснежна. 
През лятото, както и през 
преходните сезони, падат 
много дъждове. 

Населението на Обедине-
ното кралство е  
65 157 950 души, трето по 
численост в Европейския 
съюз и двадесет и първо 
в света. В този материал 
ще разгледаме особено-
стите на висшето  
образование на Острова, 
без Шотландия, тъй като 

ВИДОВе УчеБнИ зАВеДенИя
Университети – Изследователски институции, сред които 
са и най-големите и престижни висши училища на Острова. 
Издават бакалавърска диплома след 3-годишен срок на обу-
чение, но все по-популярни стават и директни магистърски 
програми, които отнемат 4 години.

Колежи – Колежите често са асоциирани към някой от 
университетите на Острова, макар да имат право да из-
дават дипломи. Можете да завършите като бакалавър или 
професионален бакалавър, като се предлагат и двугодишни 
програми.

езИК нА ОБУченИе
Aнглийски език (основно), немски, френски. 

ДОКУМенТИ зА КАнДИДАТСТВАне
 • UCAS формуляр (UCAS – централизираната електронна 

система за кандидатстване в университети и колежи  
(www.ucas.ac.uk), попълнен онлайн в системата

 • преведена и легализирана академична справка/диплома за 
средно образование с оценките към момента на кандидат-
стване

 • препоръки
 • мотивационно писмо
 • сертификат за владеене на английски език -  IELTS, CAE, 

TOEFL
 • в някои университети и за някои специалности може да 

се изискат резултати от положени тестове, като МСАТ, 
ВМАТ, LNAT и др. (виж на www.ucas.ac.uk)

 • такса за кандидатстване – 12 британски лири за една 
специалност, 23 британски лири за 5 специалности/универ-
ситета.

Великобритания

разликите там са съществени и заслужават допълнител-
но разяснение. 

Във Великобритания има над 300 университета и колежа, 
които предлагат повече от 50 000 програми за висше 
образование. Има строга (макар и неофициална) йерархия 
на британските университети. 
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нАй-ДОБъР СРОК зА КАнДИДАТСТВАне
До 15-ти октомври – в UCAS трябва да са пристигнали 
кандидатурите за специалностите медицина, стомато-
логия, ветеринарна медицина и ветеринарни науки, както 
и за всички специалности в университетите Оксфорд и 
Кеймбридж.

До 15-ти януари - в UCAS трябва да са пристигнали 
кандидатурите за всички университети и специалности 
(с изключение на описаните по-горе и за специалностите 
изкуства и дизайн, за които се кандидатства по-късно).

До 24-ти март -  в UCAS трябва да са пристигнали кандида-
турите за специалностите изкуства и дизайн.

Има университети, които приемат документи за канди-
датстване директно, но най-вече за обучение от пролет-
ния семестър, който започва през януари.

КАК е ОРгАнИзИРАнО ОБУченИеТО
Учебната година има два семестъра. Зимният семестър 
започва през септември/октомври и приключва през януа-
ри. От януари съответно започва пролетният семестър. 
Във Великобритания по принцип има т.нар. „Exam week”, 
но това не е точен аналог на характерното за България 
ударно учене - „сесия”. Оценяването се провежда и през 
семестъра под формата на доклади, презентации и т.н. 
С други думи, студентите трябва да „поддържат форма” 
през цялата година.

ТАКСА
През 1998 г. британският пар-
ламент за пръв път разрешава 
на висшите училища да събират 
такси за образование на сту-
денти, като обаче им налага 
таван от 1000 паунда. Днес 
този таван е достигнал до 9000 
паунда, като голяма част от 
университетите (включително 
някои от най-сериозните имена) 
вече налагат този максимален 
размер. 

Обучението в частни универ-
ситети спокойно може да 
струва и двойно повече. Това е 
и причината по-голямата част 
от студентите във Великобри-
тания да търсят заем, за да 
финансират образованието си. 

РАзхОДИ зА ЖИВОТ
Великобритания е страна на 
големи контрасти в това 
отношение – ако живеете в 
центъра на Лондон, трябва да 
се приготвите за разходи над 
1000 британски лири. В други 
части на страната може да се 
справите и с около 500 лири. 
В това число включваме наем, 
сметки, храна, учебни пособия и 
малко развлечения. 
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разходи. За втория обаче трябва да сте живели повече от 
3 години във Великобритания, т.е. не е от особена полза за 
бакалаврите. 

За повече информация: 
 • Англия: www.direct.gov.uk
 • Уелс: www.studentfinancewales.co.uk 

СТИПенДИИ
Освен заемите, има възможност да спечелите стипендия 
от университета си – имайте предвид, че на Острова 
доминира практиката това да става под формата на 
отстъпки от таксите, а не чрез пари на ръка. Все пак, 
проверете конкретните изисквания на висшето училище, 
което ви интересува.

РАБОТА 
В началото на 2014 г. изтече крайният срок за налагане на 
ограничения в трудовия пазар на страната. Така бъдещите 
кандидат-студенти вече няма да се занимават с разре-
шителни и други бумаги. Британските власти - макар и с 
неохота - спазиха този си ангажимент, но обществените 
настроения срещу българи и румънци са факт и това е 
нещо, което трябва да се отчете. 

Поставен беше въпросът дали българските и румънските 
граждани са дискриминирани в това отношение от британ-
ските власти. 

Великобритания

Ориентировъчни цени във 
Великобритания:
 • седмично пазаруване в су-

пермаркет с основни храни 
и домашни принадлежнос-
ти - 30 британски лири;

 • хранене в пъб – 6-10 бри-
тански лири;

 • хранене в ресторант - 
12–20 британски лири;

 • билет за кино – 7-10 бри-
тански лири;

 • билет за градски транс-
порт – 2 британски лири.

СТУДенТСКИ зАеМ
Високите такси са голямо 
предизвикателство и затова 
студентите в Обединено-
то кралство обикновено 
финансират образованието 
си със студентски заеми от 
Британското правителство. 

Те могат да бъдат два вида: 
един, който поема семес-
триалните такси, и друг, 
който покрива битовите 
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ПОлезнИ САйТОВе

www.ucas.com

www.ucas.ac.uk

www.educationuk.org

www.ucas.tv

ww.britishcouncil.org

www.britishcouncil.org

www.thecompleteuniversity-
guide.co.uk

1 
Със сигурност сте 
чували за Оксфорд и 
Кеймбридж. Двете 

големи имена в британска-
та образователна система 
понякога са наричани с 
колективното Оксбридж. 
Терминът тръгва по-скоро на 
шега, но днес се използва и в 
сериозни публикации. Прести-
жът им и големият интерес 
на кандидат-студентите са 
станали причина сроковете 
да кандидатстване там да 
са по-различни. Интересно е 
и че кандидат-студентите 
не могат да кандидатстват 
в двете висши училища едно-
временно.  

2Във Великобритания има строга йерархия, ма-
кар и напълно неофициална, на висшите училища. 
След Оксфорд и Кеймбридж за най-престижни се 

смятат висшите училища, които попадат в т.нар. Ръсел 
груп. В сдружението членуват университети от всички 
части на страната – Англия, Уелс, Шотландия и Северна 
Ирландия. Повече информация за тези висши училища 
може да откриете на: www.russellgroup.ac.uk.

3В този справочник ще откриете материали и за 
Великобритания, и за Шотландия. Причината да са 
отделни е, че всяка от четирите съставни държа-

ви на Обединеното кралство (Англия, Шотландия, Уелс и 
Северна Ирландия) си има своите особености. Шотлан-
дия се радва на най-голяма автономия. Написаното дотук 
отговаря най-вече за обучението в Англия, Уелс и Северна 
Ирландия. 

4Британските университети често са децентрали-
зирани – обединяват множество колежи и факулте-
ти, разположени в различни части на страната,  

(а понякога и извън нея). Освен това се радват на широка 
академична автономия, която им позволява да създават 
нови курсове, да си партнират с частния сектор за науч-
ни изследвания и т.н. 

5Великобритания е държава с дълги демократични 
традиции. Затова не е случайно, че висшите училища 
възпитават и тези ценности, освен самото образо-

вание. Студентските съвети са много активни и избори-
те за тях са сериозно събитие в университета. Всички 
са окуражавани да се включват в извънкласни дейности и 
благотворителни инициативи. Последното впрочем тежи и 
в CV-то, когато разговаряте с британски работодател.

нещА, КОИТО 
ТРяБВА ДА знАеТе 
зА ВелИКОБРИТАнИя
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Великобритания

BPP е един от най-големите университети в Европа със сил-
на бизнес насоченост. Разполага с учебни бази както в сър-
цето на Лондон, така и в Манчестър, Бирмингам, Бристол, 
Лийдс и Абингдън, което е предпоставка за тесни връзки 
с бизнеса и отлични възможности за трупане на опит след 
завършване на обучението.

Учебното заведение е основано през 1976 г. с цел осигурява-
не на обучение за професионални квалификации за счетоводи-
тели и юристи. Организацията бързо се разраства и започва 
да предлага висококачествено обучение в 4 основни области 
– право, бизнес и мениджмънт, счетоводство и финанси, и 
здравеопазване. Днес BPP University има мрежа от над 16 000 
alumni и обучава над 11 000 студента, идващи от повече от 
100 държави. Това се случва благодарение на традиционното 
сътрудничество с бизнеса и учебните програми, изградени 
по стандарта на бъдещите работодатели.

Мисията на BPP е да предизвика статуквото в образова-
нието и да предостави на студентите си качествено и 
изключително практическо обучение на достъпни цени.    

КлАСАцИИ
BPP University е частен университет, който не извършва 
изследователска дейност, затова не участва в класациите.

АКРеДИТАцИИ
ACCA (Association of Chartered Certified Accountants)
CMI (Chartered Management Institute) 
CIMA (Chartered Institute of Management Accountants)
ICAEW, CISI, CIPD, Lloyds Banking Group, CIPFA

KОнТАКТИ:

официален представител
MDV Professional Education Ltd.
христина христова 
hristinahristova@mdvtraining.bg
+359 887 492 126
България  
1504, София
ул. шейново 7
www.mdvtraining.bg

СПецИАлнОСТИ:

BPP law school
LLB (Hons) 

LLB (Hons) International 
Commercial Law

LLM International Business 
Law

BPP Business school
BSc (Hons) Business   
Management 

BSc (Hons) Business   
Management with Finance 

BSc (Hons) Accounting and 
Finance 

BSc (Hons) Banking and

Finance 

BPP school of health
BSc (Hons) Psychology

BSc (Hons) Nursing - 
(Diploma to Degree) with 
Placement

BPP university
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ФИнАнСОВИ УСлОВИя (гОДИшнО)
Валута   британски лири
Такса за обучение  6000
 
ФИнАнСОВА ПОДКРеПА
Стипендии
Финансова помощ
Работа в университета
Студентски заеми

КРАйнИ СРОКОВе
Зимен прием – 16 януари 2017

Пролетен прием – 15 май 2017

Есенен прием – 18 септември 2017

ИзИСКВАнИя зА ПРИеМ 
Езикови тестове - IELTS, TOEFL, CAE или BPP entry test
Есета - 1 брой

ДОКУМенТИ зА КАнДИДАТСТВАне
Формуляр за кандидатстване
Диплома за средно образование - мин. 5.0
Препоръки - 2 броя

БАКАлАВъРСКИ  
ПРОгРАМИ 2015/ 2016

8 000 студенти общо в Англия 

2 500 международни студенти 

английски език на обучение 

6 семестъра продължителност 

на обучението 

СТУДенТСКИ УСлУгИ

Кариерен център

Център за  
чуждестранни студенти

Академичен консултативен     
център

Възможности за стажове

Езикови/ подготвителни 
курсове

Модерни класни стаи с аудио-
визуална техника

Библиотека със зони за учене

Зони за почивка

Клубове и общества по 
интереси
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Великобритания

KОнТАКТИ: 

Recruitment and Outreach
High Wycombe Campus, 
Queen Alexandra Rd, 
High Wycombe HP11 2JZ
High Wycombe 
+44 (0) 1494 605136
recruitment@bucks.ac.uk
www.bucks.ac.uk

СПецИАлнОСТИ:

Art, Design, and Creativity 

Aviation and Travel

Business and Management

Human Performance and 
Sport 

Social Work and Healthcare 

Media and New 
Technologies 

Music, Performance and 
Events

Security, Resilience and 
Justice 

Social Sciences

Buckinghamshire new 
university 

Bucks New University има заслужена репутация на млад уни-
верситет с наситена среда за обучение. Нашите 3 кампуса 
-  High Wycombe, Uxbridge and Aylesbury – са разположени в 
красивата английска провинция и в същото време са близо до 
вълнуващия Лондон.

От туризъм до авиация, спорт и човешки ресурси, изкуства и 
дизайн до здравен мениджмънт – нашият широк спектър от 
практически специалности е създаден с единствената цел 
за бъдещо професионално развитие на студентите. В Bucks 
имаме силни връзки с индустрията и талантливи преподава-
тели, които имат практически опит в специалностите, кои-
то обучават. Това ни дава всичко необходимо, за да ви помог-
нем в процеса на обучение и да ви подготвим за бъдещ успех. 
Освен всичко – се гордеем, че студентският ни съвет е сред 
ТОП 15 във Великобритания. Той се управлява от студенти за 
да бъде в полза на студенти – всичко от различни клубове по 
интереси, спортове до барове и кафенета, по-голямата част 
от които са безплатни. 

Преместването от вкъщи може да бъде предизвикателство, 
но не и ако имате уредена квартира през първата година на 
следването си. Нашите общежития са създадени, за да бъдат 
удобни не само за живеене, но и за учене, социален живот и 
най-вече за да ви накарат да се чувствате у дома си.  Всички 
те са с 24-часова охрана, високоскоростен интернет и перал-
ни помещения. 

АКРеДИТАцИя
The British Psychology Socity, 1st Gold Accredited (Pilot Training)
TIGA 
Creative Skillset
CIM
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ФИнАнСОВИ УСлОВИя (гОДИшнО)
Валута   британски лири
Такса за обучение  9250
Общежития  104,50 седмично
Други разходи  100 седмично
Учебници   150 седмично
Храна    35 седмично
 
ФИнАнСОВА ПОДКРеПА
Стипендии
Финансова помощ
Работа в университета
Студентски заеми

КРАйнИ СРОКОВе
15. януари 2017 - UCAS

ИзИСКВАнИя зА ПРИеМ 
Езикови тестове - IELTS 6.0; Perason - 52; Trinity UK 
Based - II /pass/TOEFL - 72; Cambridge first, advanced, 
proficiency - 169 or BUCKS English test /Password English/
Есета - 1 брой

ДОКУМенТИ зА КАнДИДАТСТВАне
Формуляр за кандидатстване - UCAS
Диплома за средно образование - мин. 4.0
Портфолио за някои курсове
Препоръки - 2 броя

БАКАлАВъРСКИ  
ПРОгРАМИ 2015/ 2016

9 000 студенти  

450 международни студенти

8 студенти от България 

английски език на обучение 

6 семестъра продължителност 

на обучението

септември старт на 

учебната година

юни край на учебната година 

СТУДенТСКИ УСлУгИ

Кариерен център

Център за  
чуждестранни студенти

Академичен консултативен     
център

Възможности за стажове

Клубове и общества по 
интереси

Общежития

Спортни съоръжения

Условен прием
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Великобритания

Университетът в Ланкастър e класиран високо в международ-
ните класации за качеството на образованието и научните 
изследвания. Разположен в красив кампус в Северозападна 
Англия, университетът поставя акцент върху практическия 
опит на студентите и връзката им с преподавателите, 
които са експерти в своите области. Днес в Ланкастър 
работят над 2500 души и се обучават над 12 000 студенти, 
базирани в кампуса във Великобритания и още 4000 в чужбина. 
Международните студенти от над 100 държави от цял свят 
формират около половината от магистърските ни програми, 
а при бакалаврите този процент е 17. 

Университетът е допринесъл значително в областите на 
изкуствата, социалните науки, мениджмънта, медицината, 
високите технологии и се гордее със своя интердисциплинарен 
подход към обучението. Мисията ни е да правим изследвания 
на най-високо международно ниво, създавайки ново познание и 
споделяйки ползите от него с нашите студенти, партньори и 
обществото. Университетът може да се похвали и с голяма 
професионална реализация на студентите си – 94 на сто 
започват работа до шест месеца след завършването си.

нАУчнИ ИзСлеДВАнИя
Lancaster University е в топ 10 на висшите училища във Вели-
кобритания по отношение на резултати от научни изследва-
ния. Последното проучване на британското правителство 
показва, че 92% от изследванията в Ланкастър са от между-
народно значение. 
 • първо място във Великобритания във физиката
 • 100% от изследванията в областта на компютърните 

науки са от международно значение. 

КлАСАцИИ
 • Топ 3 за обучението по Биомедицина – част от новия ни 

Медицински факултет
 • Топ 3 във Великобритания по изкуства и дизайн 
 • Пето място за обучение по социология
 • Lancaster University Management School (LUMS) също е на 

пето място в страната.

KОнТАКТИ: 

Alice Callaghan
International Officer 
(Europe & Latin America)
Lancaster University 
University House
Lancaster, LA1 4YW
Великобритания
Tel: +44 (0)1524 592391 
Fax: +44 (0)1524 593907
www.lancaster.ac.uk

СПецИАлнОСТИ:

Accounting and Economics

Advertising and Marketing

Biological Science

Chemistry

Computer Science

Dance/Film and  
Creative Writing

Economics

Engineering

English Literature

Finance

History

Law

Management

Natural science

Psychology

lancaster university 
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БАКАлАВъРСКИ  
ПРОгРАМИ 2015/2016

12 000 студенти общо

2 500 международни студенти

60 студенти от България 

английски език на обучение

9-12 семестъра 

продължителност на обучението 

октомври начало на 

учебната година 

СТУДенТСКИ УСлУгИ

Консултант за чуждестранни 
студенти

Академичен консултативен 
център

Възможност за обучение в 
чужбина

Общежития

Спортни съоръжения

Условен прием

КРАйнИ СРОКОВе
еСенен/ зИМен СеМеСТъР:
ранен прием - януари 2017/редовен прием - юни 2017

 

ИзИСКВАнИя зА ПРИеМ 
Препоръка
Мотивационно писмо
Диплома за средно образование (минимум 5.00)
IELTS 6.5 (мин 5.5 на всеки компонент)/
TOEFL iBT–93/CAE–B/CPE–C

ФИнАнСОВИ УСлОВИя (гОДИшнО) 
Валута   британски лири
Бакалавърски програми 9000
Магистърски програми 4250
Настаняване  86-163 седмично

ФИнАнСОВА ПОДКРеПА
Студентски заем 
Стипендия на база отличен успех от  
бакалавърската програма
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Великобритания

KОнТАКТИ: 

One Gloucester Place,  
Brighton, East Sussex 
BN1 4AA
Брайтън 
BN1 4AA
+ 44 (0) 1273 665 252 
zoe.zhu@intoglobal.com
www.intostudy.com/en-gb/

СПецИАлнОСТИ:

Курсове във всички 
университети-партньори 
във Великобритания, 
както и директен прием 
в  University of Necastle 
London Campus и 
University of Gloucestershire

into  
university PartnershiPs 

INTO University Partnerships осигурява достъп до получаването 
на бакалавърска или магистърска степен от английски уни-
верситети. Предлагаме академични програми и програми на 
английски език, за да ви подготвим за предизвикателствата на 
едно ненадминато университетско обучение. Отдадената ни 
подкрепа е съпроводена от персонализирано преподаване, ръко-
водство и опит, които да ви помогнат да направите правил-
ния избор за своя прогрес в университета и след това. Центро-
вете ни в кампусите на нашите университети-партньори ще 
ви помогнат да направите първите стъпки към получаване на 
английска диплома с INTO.

АКРеДИТАцИИ
ACCA

КлАСАцИИ 
Класация на Times за 2017: University of Exeter: №13, University 
of East Anglia: №14, University of Newcastle: №25, University of 
Manchester: №25, University of Queen's, Belfast: №33, University 
of Stirling: №39, University of  Gloucestershire: №89, University of 
Glasgow Caledonian: №82.  

СъВМеСТнИ И МеЖДУнАРОДнИ ПРОгРАМИ
През първата година и предварителни магистърски програми. 
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ФИнАнСОВИ УСлОВИя (гОДИшнО) 
Валута   британски лири
Такса за обучение  зависят от университета и  
   програмата

Здравна осигуровка  задължително

ФИнАнСОВА ПОДКРеПА
Стипендии
Финансова помощ
Работа в университета

КРАйнИ СРОКОВе
целогодишен прием

ИзИСКВАнИя зА ПРИеМ 
IELTS, PTE, TOFEL, Internal English test IELA 
Диплома за средно образование 
Апликационна форма
Препоръки
Сертификати за извънкласни дейности и награди
Портфолио - за специалностите с изкуства

БАКАлАВъРСКИ  
ПРОгРАМИ 2015/2016

14 000 студенти в 20-те 

университета-парнтьори

английски език на 

преподаване

3 години продължителност 

на обучението (бакалавърски 

програми)

СТУДенТСКИ УСлУгИ

Студентски услуги

Кариерен център

Съветник на международните 
студенти

Академичен център

Възможности за стаж

Възможности за обучение  
в чужбина

Общежития

Спортна база

Условен прием
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Великобритания

KОнТАКТИ: 

Admissions Office
The Burrows
London, NW4 4BT
UK Code is +44
(0)20 8411 5555
enquiries@mdx.ac.uk
www.mdx.ac.uk/bulgaria

СПецИАлнОСТИ:

Bsc (hons)

Accounting & Finance 

Business Management 

International Business 

Architectural Technology

Computer Science

Design Engineering

Electronic Engineering

Biology

Sport and Exercise Science

Ba (hons)

Economics

Marketing

International Tourism 
Management

Journalism and Digital 
Media

Film

International Politics

Beng (hons)

Computer Systems 
Engineering

Ba/Bsc (hons) 
Economics

llB Law 

middlesex university 
london 

Кампусът на Middlesex University е разположен близо до центъ-
ра на Лондон. Университетът предлага широк спектър от 
програми в различни дисциплини и е познат сред работодате-
лите като създаващ подговени професионалисти. Проучване 
от 2015 г. показва, че 91% от завършилите в MIddlesex започ-
ват работа или продължават образованието си до 6 месеца 
след дипломиране.

Студенти от над 140 държави учат в Middlesex. Тук те се 
обучават в безопасна и артистична среда с иновативна база 
и разнообразна студентска общност. Много от възпита-
ниците на университета отсядат в нашите студентски 
общежития. 

Чувствайте се уверени в избора на Middlesex: ние предизвик-
ваме студентите ни да следват амбициозно целите си и да 
постигат съвършенство в бъдещата си кариера. Затова и 
класацията на The Sunday Times Good University Guide 2016 ни 
определи като най-модерният университет в Лондон, който 
предлага разнообразие от програми. Бъдещето ви започва 
оттук...

АКРеДИТАцИя
Можете да разгледате на www.mdx.ac.uk/courses.

КлАСАцИИ
 • Най-модерен университет в Лондон, който предлага раз-

нообразие от програми (източник: The Sunday Times Good 
University Guide 2016)

 • Най-висока степен на качеството на обучение (източник: 
Quality Assurance Agency Report 2015)

 • Middlesex е сред 200-те най-междунардни университета 
в света (източник: Times Higher Education World University 
Rankings 2015-2016)

 • Middlesex е сред 150-те най-млади университета в света 
(източник: Times Higher Education 2016).
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БАКАлАВъРСКИ
ПРОгРАМИ 2015/2016

13 891 студенти

3484 международни

студенти

51 настоящи български

студенти

английски език на преподаване

6 семестъра продължителност на

обучението

октомври начало на учебната

година

май край на учебната година

СТУДенТСКИ УСлУгИ

Кариерен център

Съветник на международните

студенти

Академичен център

Възможности за стаж

Възможности за обучение в

чужбина

Спортна база

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИЕМ 
Приемат се сертификатите IELTS, Pearson Test, 
TOEFL, Cambridge English Test, както и други.
Вижте ги на www.mdx.ac.uk/bulgaria 
Диплома за средно образование 
Апликационна форма 
Препоръки

КРАйнИ СРОКОВе
редовен прием - октомври до август

ФИнАнСОВИ УСлОВИя (гОДИшнО)
Валута      британски лири

Такса      9000

Общежитие    от 130 седмично

Други      90-140 седмично

Книги      20 месечно

Транспорт    около 20 месечно

Храна      140-200 месечно

Здравна осигуровка   National Health Service

ФИнАнСОВА ПОДКРеПА 
Стипендии

Финансова помощ

Работа на кампуса

Студентски заеми
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Великобритания

Sheffield Hallam University е мултикултурна институция с над
4000 международни студенти, идващи от над 100 държави.

В Sheffield Hallam се изучават повече от 700 дисциплини в 
бакалавърска и магистърска степен. Много от дисциплините 
ни са акредитирани по международни стандарти. Магистър-
ските ни програми предлагат възможност за започване през 
сепетмври и януари.

Всяка година предлагаме палтени стажове на над 19 000 сту-
денти, като част от тях са работили в престижни компании 
като Sony, Adidas и BBC.

АКРеДИТАцИИ
Mного от курсовете ни са акредитирани от различни между-
народни институции. Ако студент завърши някой от нашите 
акредирани специалности, може да се дипломира с допълни-
телна квалификация от съответната институция.

ПОзИцИя В КлАСАцИИТе зА УнИВеРСИТеТИ
 • 7 специалности в топ 20 UK според класацията на The 

Times and Sunday Times Good University Guide 2016
 • №I по удовлетвореност на студентите за оказаната им 

подкрепа (излседване на Student Barometer - 19 университе-
та, есен 2015 г.).

зА КОнТАКТ:

Directorate of International
Development
City Campus
Sheffield
S1 1WB
(0) 114 225 555
www.shu.ac.uk
www.shu.ac.uk/bulgaria

СПецИАлнОСТИ:

Bsc (hons)

Architecture

Biochemistry

Computing

Computer Science

Environmental Science

Food Marketing Management

Physiotherapy

Sport Business Management

International Hospitality 

Business

Management

Law

Beng (hons)

Automotive Engineering

Computer and Network

Engineering

Ba (hons)

Fashion Design

Business and Marketing

International Business

Criminology,

English and History

Animation

Journalism

sheffield hallam 
university
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ФИнАнСОВИ УСлОВИя (гОДИшнО)
Валута   британски лири
Такса за образование  9000
Общежитие    85-130
Учебници   варира спрямо курса
Храна    20 (седмично)
Други разходи   65-110

ФИнАнСОВА ПОДКРеПА
Стипендии
Финансова помощ
Възможност за работа в кампуса
Студентски заеми

СРОКОВе зА КАнДИДАТСТВАне:
15 януари - UCAS

възможност за късен прием чрез UCAS Clearing до края 
на август (местата могат да бъдат ограничени)

ИзИСКВАнИя зА ПРИеМ 
В зависимост от курса - езикови компетенции
IELTS 6.0; TOEFL - 79; PTE - 52; CAE (оценка C или повече)
Дплома за средно образование
Формуляр за кандидтастване

БАКАлАВъРСКИ  
ПРОгРАМИ 2015/2016

25 000 студенти

4000 международни студенти

30 студенти от България

английски език на обучение 

6-8 семестъра 

продължителност на обучението 

септември старт на 

учебната година

СТУДенТСКИ УСлУгИ

Кариерен център

Академичен съветник

Възможности за стаж

Възожности за обучение в 
чужбина

Общежития

Спортни съоръжения

Условен прием
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KОнТАКТИ: 

Отдел по прием: 
admissions@yorksj.ac.uk  
Международен отдел:
Силвия люин
s.lewin@yorksj.ac.uk; 
Lord Mayor's Walk
York St John University
YO30 7EX
Великобритания
0044 (0) 1904 876957
www.yorksj.ac.uk

СПецИАлнОСТИ:

International Business 
Management

Leadership & Human 
Resourse Management

Accounting & Finance

Marketing &IT

Tourism & Hospitality

Arts & Design

Film & Media

Performing Arts

Education & Childhood 
Studies

Humanities & Social 
Sciences

Psychology

Biomedical Science

Health and Life Science

Languages & Linguistics

Sport & Exercise Science

Theology & Religious 
Studies

Journalism

york st John university 

York St John University е отличен избор. Ние предлагаме ви-
сококачествено образование в един отворен университет, 
известен с академичните си успехи, силния колективен дух и 
внушителен кампус, разположен в центъра на историческия 
град на Йорк. 

Скорошните инвестиции в материалната база от над 100 
млн. британски лири осигуряват отлична студентска подго-
товка, както и възможности за настаняване в удобни локации. 
Оценяването в York St John е специфично и динамично. Целта е 
студентите да се справят не само със задължителните уме-
ния, нужни за навлизане в избраната от тях професия, но и да 
придобият житейски и трудови навици, търсени от работода-
телите в съвременния силно конкурентен пазар на труда. 

Нашият кампус се намира на площ от 11 акра, с изглед към 
известната катедрала на Йорк и историческите крепостни 
стени.  York St John отваря вратите си за първи път като 
колеж през 1841 година, а през 2006 година получава разре-
шително си за издаване на дипломи. Най-старата сграда на 
университета създава внушителната му фасада. През годи-
ните около нея са добавяни нови постройки, които създават 
изключително рядък и красив контраст. 

Сред тях са - De Grey Court, Fountains Learning Centre (където 
е разположена библиотеката), Лаборатория по компютърни 
науки и модерна аула. Във The Foss Building пък са събрани 
нашата спортна зала, както и лаборатории по физиология, 
биомеханика, психология и физиотерапия. 

Нашите студенти често споделят, че обичат задружния дух 
на общността в York St John и намират място, чудесно за 
образование и живот. Преподавателите успяват да научат 
имената на студентите и всеки може да срещне много по-
знати лица, дори само с кратка разходка през кампуса.

КлАСАцИИ
York St John е на първо място по изкуства и занаяти (The 
Guardian, University Guide 2015) и се изкачи до 9-то място по 
удовлетворение на студентите през 2013 г.

СъВМеСТнИ И МеЖДУнАРОДнИ ПРОгРАМИ
Университетът предлага множество съвместни и междуна-
родни програми. За повече информация, посетете:  
www.yorksj.ac.uk.

Ако имате специфични въпроси, пишете на Силвия Левин, отго-
ворник за България, на s.lewin@yorksj.ac.uk.

Великобритания
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БАКАлАВъРСКИ  
ПРОгРАМИ 2015/2016

6 000 студенти

600 международни студенти

английски език на обучение

2 семестъра  

(септември - януари;  

февруари - май) 

септември начало на 

учебната година

май край на учебната година  

СТУДенТСКИ УСлУгИ

Кариерно консултиране

Консултиране на  
международни студенти

Академично консултиране

Възможност за стажове

Обучение в чужбина през 
програма Еразъм

Общежития

Спортни бази

Условен прием

КРАйнИ СРОКОВе
15 януари през UCAS или 30 юни за втори прием  
(отново посредством UCAS)
редовен прием - до края на септември

ИзИСКВАнИя зА ПРИеМ 
IELTS - 6.0 общо, с минимум 5.5 на всеки компонент 
TOEFL iBT - Cambridge CAE или CPE
Диплома за средно образование с минимален успех 
4.00. Отделните курсове имат и допълнителни изиск-
вания. Например: за мениджмънт се изисква минимум 
оценка 4.00 по математика
Удостоверения за извънкласни занимания
Портфолио и интервю - за някои специалности 
(желателно, но не е задължително)

ФИнАнСОВИ УСлОВИя (гОДИшнО) 
Валута   британски лири
Такси   9000
Частни квартири  75-115 седмично
Транспорт  50 месечна карта
Храна   35-65 седмично

ФИнАнСОВА ПОДКРеПА
Работа в кампуса и Йорк 
Студентски заеми 
Финансова подкрепа - чрез Student Finance - зависи от 
семейния доход
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КОнТАКТИ: 

International Admissions
University of South Wales
Treforest
CF37 1DL
(+44) 1443 654450
international.admissions@
southwales.ac.uk
www.southwales.ac.uk

СПецИАлнОСТИ:

Ba (hons)
Advertising Design
Animation
Visual Effects and Motion  
Graphics
English and Creative 
Writing
Fashion Design
Forensic Science
Photography
Film
Bsc (hons)
Media, Culture and 
Journalism
Performance and Media
Psychology
Geology and Physical 
Geography
Criminology and Criminal 
Justice
Computer Science
Pharmaceutical Science
Medical Sciences
Bmus (hons) 
Contemporary Music 
Performance
Beng Aeronautical 
Engineering
llB (hons) Law

university of south wales 

The University of South Wales е един от най-големите 
университети във Великобритания и най-големият в Уелс, 
който предлага на своите студенти отлични възможности и 
светли перспективи.

Работоспособността е в сърцето на всичко, което правим, 
и сме отдадени да намерим работата, за която нашите сту-
денти мечтаят. Преподаването ни е повлияно от случващото 
се в реалния свят и програмите ни са пригодени така, че да 
развиват нови умения, които са съществен елемент в работ-
ната среда. Всичко това е подсилено от планове за работа, 
подкрепа за създаване на нови компании и възможности за 
придобиване на реален опит - 94% от нашите студенти започ-
ват работа или продължават с обучението си до 6 месеца след 
дипломиране. 

Обучението в симулационна среда включва съдебна зала, симу-
лиране на местопрестъпление, филмови и музикални студия, 
платформа за търгуване с акции, клиничен симулационен цен-
тър, въздушен център с полетен симулатор, както и спортни 
съоръжения, използвани и рекламирани от световни шампиони 
като All Blacks и Springboks.

Мащабът ни позволява да предлагаме изключчително разно-
образие от предмети и курсове на всяко ниво - от бакалавър 
до доктор (PHD). Връзките ни с бизнеса са с водещи лидери 
като Microsoft, British Airways и BBC. 
Много от програмите ни са акредитирани от водещи профе-
сионалисти в специализирани сфери. Това означава, че студен-
тите ни се дипломират не само с диплома, а с умения, знания и 
отношение, които впечатляват работодателите.

Всичко това допринася за страхотната студентска атмосфе-
ра и най-добрия начин за старт на бъдещето. Да не забравяме 
и какво се случва отвъд класната стая: в университета ще 
създадете нови приятелства, ще пробвате много нови неща 
и ще станете независими. В University of South Wales ще откри-
ете много възможности и подкрепа. 

АКРеДИТАцИя
CIPS, CIPD, BJTC, Skillset, Royal Society of Biology, ACCA, The British 
Psychological Society

КлАСАцИИ
Top 10 Университет на годината (Student Choice Awards 2016)

ОБеДИненИ И МеЖДУнАРОДнИ ПРОгРАМИ
програма "Еразмус", възможност за обучение в САЩ и Канада.

Великобритания
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БАКАлАВъРСКИ         
ПРОгРАМИ 2015/2016

20 000 студенти

4500 международни студенти

55 български студенти

английски език на 

преподаване

12 семестъра 

продължителност на

обучението 

септември начало на 

учебната година

юни край на учебната година

СТУДенТСКИ УСлУгИ

Кариерен център

Съветник на международните 
студенти

Академичен център

Възможности за стаж

Възможности за обучение в 
чужбина

Общежития

Спортна база

Условен прием

КРАйнИ СРОКОВе
Целогодишен прием

ИзИСКВАнИя зА ПРИеМ 
IELTS 6.0 (поне 5.5 на всеки компонент), CAE оценка C
Диплома за средно образование
Апликационна форма
Препоръки - 2 броя
Портфолио (за някои специалности)
Интервю

ФИнАнСОВИ УСлОВИя (гОДИшнО) 
Валута   британски лири
Такси   9000
Общежитие  105 -128 седмично
Други   75 седмично
Транспорт  10-20 седмично
Храна   30

ФИнАнСОВА ПОДКРеПА
Стипендии
Финансова помощ  
Работа на кампуса
Студентски заеми
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германия

ОБщА  
ИнФОРМАцИя 

Германците са известни 
с огромната консумация на 
бира, вурстове и с педан-
тичността към работата 
си. Освен това, каквото и 
да се случва в световната 
икономика, кризата упо-
рито не отива при тях. В 
страната има най-ниската 
безработица в ЕС и най-пос-
тоянния ръст на БВП. 

Германия е една модерна, 
технологична държава, коя-
то се превърна в истински 
магнит за българските 
кандидат-студенти след 
влизането на страната ни 
в ЕС през 2007 г.

В момента в Германия 
има над 400 официално 
признати висши учебни 
заведения, от които 90 
са частни. Те предлагат 
над 13 500 бакалавърски 
програми. Около 100 от тях 
се предлагат на английски 
език. 

Немският език е един от 
най-разпространените в 
международния бизнес, а и в 
политиката. Това е един от 
трите работни езика на 
Европейския съюз, заедно с 
английски и френски. 

ВИДОВе УчеБнИ зАВеДенИя
Институциите за висше образование в Германия са 3 вида:
 • Университети (Universitat)
 • Професионални висши училища (Fachhochschule)
 • Колежи

езИК нА ОБУченИе
 • немски (основно)
 • английски

ДОКУМенТИ зА КАнДИДАТСТВАне
Има два варианта за кандидатстване в Германия. Единият е 
централизиран, през системата Uni-assist. Tази система в из-
вестен смисъл е немският еквивалент на британската UCAS. 
Там се проверяват всички документи на кандидатите и се 
препращат към университетите. Важно е да отбележим, че 
Uni-аssist няма отношение към окончателното решение за 
прием.

Вторият вариант е директно кандидатстване във висшето 
училище. Макар повечето висши училища вече да работят с 
Uni-assist, има и такава опция на много места. В този случай 
си спестявате таксата от 75 евро на централизираната 
система. 

Стандартният пакет включва:
 • диплома за средно образование – нотариално заверено 

копие, легализация, превод и апостил
 • сертификат за владеене на немски език - DSH, Deutsche 

Sprachdiplom или TestDaF.

германия 
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нАй-ДОБъР СРОК зА КАнДИДАТСТВАне
Обичайно е до средата на месец юли, но е възможно и да е 
по-рано. 

В някои случаи се налага документи да се изпращат още през 
април, като вместо диплома за завършено средно образова-
ние се включва академична справка, а преведената и легали-
зирана диплома се изпраща по-късно. 

КАК е ОРгАнИзИРАнО ОБУченИеТО
Учебната година се състои от 2 семестъра – зимен и летен. 
Учебната година започва през октомври. 

СТИПенДИИ
Може би най-популярната стипендиантска програма е тази 
на Германската служба за академичен обмен (DAAD). Всяка 
година програмата е една и съща и всеки, който се интере-
сува, може да разчита, че и другата година ще има подобни 
стипендии. DAAD отпуска около сто стипендии за българи.
Разбира се, има различни изисквания към кандидатите - в 
зависимост от типа стипендия, за която кандидатстват. 
Пълната стипендия е 715 евро месечно. Повече информация 
за нея можете да намерите на www.cmfnd.org/programms/bg/
germany/daad.htm.

Освен тях има близо 2200 организации в Германия, които 
се занимават с подпомагане на студенти. Да си намериш 
стипендия е начинание, което отнема доста време. Много 
полезни в това отношение са търсачки като mystipendium.de.

ТАКСА зА ОБРАзОВАнИе
Семестриални такси в Герма-
ния няма. Това не означава, че 
обучението ви ще е напълно 
безплатно – ще трябва да 
заплатите такса за админи-
стративно обслужване, която 
възлиза на около 150 евро (в 
зависимост от университета).

Срещу тази сума студентите 
получават карта за библиоте-
ката на университета, транс-
портна карта и други услуги 
в рамките на кампуса и извън 
него.  

В частните висши училища так-
си има и трябва да се подготви-
те за доста по-високи плащания, 
които могат да достигнат над 
5000 евро. 

РАзхОДИ зА ЖИВОТ
Германия е федерална република 
с много големи различия в стан-
дарта на живот в различните 
провинции. Това е причината 
разходите за живот да варират 
в много широк интервал. 
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für Arbeit (Федералната служба по заетостта - ВА). Но не 
забравяйте, че немците очакват сериозно отношение към 
следването и трябва да намерите работа, която да можете 
да комбинирате с образованието си. 

Много немски компании предлагат т.нар. мини-работа. Това е 
работа на половин работен ден (или дори по-малко, зависи как 
се договорите), за която може да получавате и под мини-
малната работна заплата. На пръв поглед може да не звучи 
много добре, но всъщност е добра възможност за студенти 
и е в основата на ниската младежка безработица в Германия.

зА геРМАнИя чУЖДеСТРАннИТе СТУДенТИ  
РАзКАзВАТ, че е...
... подредена, богата и интересна страна... понякога и твърде 
бюрократична. Германците са толерантни, но и резервирани 
към чужденците. Обучението може да бъде лошо балансирано 
между теория и практика. 

В някоя от по-бедните 
източни провинции например 
и 500 евро ще са напълно 
достатъчни. В същото време 
в голям град като Берлин, 
Хамбург или Мюнхен ще ви 
трябват двойно повече.

Стая в общежитие или блок 
може да се намери за 180 до 
250 евро, което обаче може 
да не включва сметките за 
ток, вода, интернет и други, 
с които разходите могат да 
нарастнат до 300-350 евро на 
месец. 

нАСТАняВАне
Много наши сънародници, 
следвали в Германия, споде-
лят за неприятния навик на 
голяма част от наемодатели-
те в страната да изискват 
доказателство за постоянен 
доход от наемателите си. 
Това невинаги е така, когато 
говорим за студенти. 

Освен това в немския език 
съществува звучната дума 
„Wohngemainschaft“ -  групи 
млади хора, които наемат 
голям апартамент или къща 
и си поделят наема. Това 
би намалило значително 
разходите ви. А докато 
откриете такова място, 
може да се възползвате 
от друга благозвучна дума 
-  „Jugendherberge“.  Това е 
нещо като хижа за млади 
хора. Цените там са на но-
щувка и са по около 15 евро.

Много полезен сайт при тър-
сенето на места за настаня-
ване е www.wg-gesucht.de. 

РАБОТА
Българските граждани имат 
право да работят само с 
разрешително за работа, 
издадено от Bundesagentur 

германия
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www.studentenwerk.de

www.hochschulkompass.hrk.de

www.campus-germany.de

www.daad.de 

www.dashochschulranking.de

www.uni-assist.de

www.hochschulstart.de

www.mystipendium.de

1 
Изучавали сте немски в 
училище? Чудесно – бър-
зо ще установите, че 

това не е езикът, който се го-
вори от немците. В училищата 
се изучава т.нар. Hochdeutsch, 
който е стандартизиран 
книжовен вариант на долно-
немското наречие. Разбира се, 
немците също го говорят, но 
– особено по-възрастните хора 
- в неформална обстановка 
веднага преминават на мест-
ния диалект.  В Берлин или 
Хамбург най-вероятно няма да 
се сблъскате с този проблем, 

но в Бавария или Баден-Вюртемберг – със сигурност.  

2Немците са традиционлисти. Формалността е 
неизменна част от поведението им. Насочени са 
към спазването на правила във всяка област. Няма да 

успеете да откриете гъвкавост или шанс за неспазване на 
тези норми. В Германия установеният ред е създаден, за да се 
спазва. 

3В Германия неделя е "тихият ден". Не мислете, че в 
този ден ще успеете да отметнете задачи от списъка 
си. Всички магазини и институции са затворени, а ако 

вдигате прекалено много шум в почистване и подреждане, 
съседите ви ще се оплачат. Неделя е ден за тихи занимания 
като учене, например. 

4Интересен факт е, че германците са основатели на 
екологията като течение и наука. Терминът „екология” 
е въведен за първи път от биолога Ернст Хекел през 

1866 г. Първата „зелена” партия е основана в Германия през 
1979-1980 година. Германия е една от малкото държави, в кои-
то тази партия е била част от правителството. 

5Наскоро една българска студентка, заяви пред нас: 
„Берлин не е Германия“. И определено има право. Ман-
талитетът на хората в града е доста по-различен. 

Берлинчани са отворени към срещите с нови хора, нощния 
живот не спира и е пълно с чужденци.

нещА, КОИТО 
ТРяБВА ДА знАеТе 
зА геРМАнИя
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ОБщА  
ИнФОРМАцИя 

На територията на 
Гърция се е развивала древ-
ногръцката цивилизация, 
която се счита за основа 
на съвременната западна 
култура, към която принад-
лижим и ние, българите. 
Това е родината на демокра-
цията, европейската фило-
софия, литература и драма 
(вкл. трагедията и комедия-
та), редица математиче-
ски принципи, първите моне-
ти и Олимпийските игри.

Стотиците острови на 
страната, километричните 
плажове и исторически за-
бележителности определят 
позицията на Гърция като 
една от топ-дестинациите 
за туризъм в света.

В Гърция има и впечатля-
ващо изобилие от универси-
тети (както частни, така 
и държавни). Много от тях 
работят в тясно сътруд-
ничество с американски 
или европейски образова-
телни институции. Това е и 
причината освен на гръцки 
в местните университети 
да има и избор от програми 
на английски език. Някои от 
тях са на изключително ви-
соко ниво на преподаване и 
с добра репутация не само 
в региона, но и в Европа. 

ВИДОВе УчеБнИ зАВеДенИя
Университети – предимно хуманитарни и изследователски 
висши училища. Някои от най-големите висши учебни заведе-
ния в страната са университети. Технически висши учебни 
заведения – специализирани в инженерни науки, архитек-
тура, строителство и т.н. Колежи – много от частните 
вузове са именно колежи. В тази категория влизат висши 
учебни заведения с малък брой специалности, бизнес учили-
ща и подобни.

езИК нА ОБУченИе
Гръцки (основно) и английски. 

ДОКУМенТИ зА КАнДИДАТСТВАне
В Гърция няма централизирана система за кандидатстване, 
за разлика от Великобритания и Германия например. Затова 
е важно да проверите внимателно изискванията на желания 
от вас университет. Все пак можем да очертаем няколко 
основни неща:
 • формуляр за кандидатстване на избрания университет;
 • копие от документ за самоличност и гражданство  

(задграничен паспорт)
 • диплома за средно образование – нотариално заверено 

копие, официален превод на английски, легализация и 
апостил

 • сертификат за владеене на гръцки или английски език 
(само за програмите на английски език).

Някои университети може да изискват и полагането на 
допълнителни изпити за прием. Обикновено това се случва в 
частните висши училища или в академиите за изкуства.

нАй-ДОБъР СРОК зА КАнДИДАТСТВАне
Препоръчително е да сте готови с документите си до края 
на месец юли в годината, в която смятате да започнете 
следването си.

КАК е ОРгАнИзИРАнО ОБУченИеТО
Обучението в Гърция се организира в рамките на два семес-
търа: зимен - от 1-ви октомври до 30-ти януари и летен - от 
1-ви март до 30-ти септември.

СТИПенДИИ
Някои от частните гръцки университети предлагат 
частични стипендии за студенти за покриване на семес-
триалните такси. В държавните университети е доста 
по-трудно това да се случи. Гръцкото министерство на 
образованието предлага различни ежегодни стипендии за 
чуждестранни студенти, част от които са за българи.

гърция
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www.ypepth.gr

www.e-yliko.gr

www.iky.gr

www.studyingreece.gr

1 
Безработицата в 
южната ни съседка е 
сериозен проблем. Към 

средата на 2015 година около 
50 на сто от младите хора са 
без работа и зависят от из-
дръжката на родителите си. 
Това означава, че и на българ-
ските студенти ще им бъде 
трудно да намират източник 
на допълнителни доходи по 
време на следването.  

2Забравете за кредит-
ните и дебитните си 
карти в Гърция. Масово 

магазините, кафенетата и 

ресторантите приемат плащания единствено в кеш. Само 
някои хотели правят изключение на тази практика.

3Гърция е известна с топлия си климат и слънчево 
настроение. Това е една от държавите с най-много 
слънце – средно с 250 слънчеви дни в годината. Като 

цяло можем да обобщим, че южните държави предразполагат 
към по-отпуснат начин на живот, без голямо напрежение, 
с много развлечения и време за почивка. Пригответе се за 
забавни спомени редом с ученето. 

4Освен с красиви плажове, острови и курорти Гърция 
впечатлява и с история. Атина е една от най-стари-
те столици в света, а Гърция е страната с най-много 

археологически музеи в света. Гръцкият език е и един от 
най-старите езици в света – възрастта му надвишава 3000 
години. 

5Всички сме наясно с икономическата и финансова 
криза в Гърция. Но безспорен факт е, че дори и в тази 
обстановка Гърция е държавата с най-нисък процент 

самоубийства в Еврпейския съюз. Това говори само едно – 
Гърция може и да не е сред най-силните икономически страни, 
но хората там са щастливи.

нещА, КОИТО 
ТРяБВА ДА знАеТе 
зА гъРцИя

ТАКСА зА ОБРАзОВАнИе 
Обучението в държавните университети е безплатно, 
(което е и причината за ограничения брой стипендии). Между 
5000 и 16 000 евро на семестър са таксите в частните 
университети.

РАзхОДИ зА ЖИВОТ 
За покриване на разходите си в Гърция е добре да разпола-
гате с около 700 евро, от които: 
 • 200 eвро за храна 
 • около 300 евро за наем 
 • 150 евро за учебни пособия и други лични разходи
 • 50 за транспорт (ако пътувате редовно до България).

РАБОТА 
Българските студенти имат право на работа. Друг е 
въпросът, че прословутата криза ограничи доста възмож-
ностите за това. Според последните проучвания, над 50 на 
сто от младежите в Гърция са безработни. 
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гърция

Международният факултет на University of Sheffield, CITY 
College, е един от шестте факултета в рамките на универ-
ситета и е единственият, който работи извън страната. 
Свързвайки Великобритания с Югоизточна Европа, Между-
народният факултет предлага уникалната възможност на 
студентите си да получат престижна британска диплома от 
University of Sheffield, докато учат в собствения си регион.  
Международният факултет се простира между границите и 
предава на студентите си опита, традициите и учебните 
планове на университета, приемайки интернационалния си ха-
рактер междувременно. Стремим се да развиваме знанието, 
задълбочените научни изследвания и академични постижения 
в целия регион чрез нашите образователни центрове.
Основният кампус на Международния факултет се намира 
в Солун, Гърция. Разполагаме с три академични катедри 
– Бизнес администрация и икономика, Психология и Компю-
търни науки, които предлагат множество бакалавърски и 
магистърски програми на английски език. Днес освен в Солун, 
факултетът предлага своите програми и в други градове 
в Югоизточна и Източна Европа: София (България), Белград 
(Сърбия), Букурещ (Румъния), Киев (Украйна) и Ереван(Армения). 
Посветили сме се на непрекъснатото развитие и разширява-
не на образователната ни мисия.
Научните  изследвания са основата на нашата философия и 
практика. Международният факултет насърчава интердис-
циплинарни и иновативни изследвания, осигурявайки подкрепа 
за академичния си състав и за студентите. За да продължим 
с нашите изследвания сме създали Югоизточноевропейския 
изследователски център (SEERC), който извършва значителни 
изследвания в региона. SEERC предлага докторантски програ-
ми в сферата на бизнеса, психологията, компютърните науки 
и политологията.
Динамичната международна среда в University of Sheffield 
включва студенти и преподаватели от над 15 държави. Тази 
уникална смесица е още един плюс към цялостната образова-
телна среда.   

АКРеДИТАцИИ
Британски акредитационен съвет (BAC), UK NARIC, Британ-
ско компютърно дружество (BCS), Професионален институт 
по мениджмънт (CMI), Асоциация на MBA (AMBA), Асоциация за 
развитие на бизнес училищата (AACSB). 

КлАСАцИИ нА УнИВеРСИТеТИ
University of Sheffield е класиран на 24-то място в Европа, 12-то 
място във Великобритания и на 69-то място в света според 
Световната класация на университетите QS 2014.

KОнТАКТИ: 

Отдел по прием 
(международен)
Десислава Пенчева
acadreg@city.academic.gr, 
bulgaria1@city.academic.gr
02 961 62 63, 0888 43 57 50   
България
София 1404, жк. „Стрелбище”  
ул. „Твърдишки проход” 27 
ет. 8, офис 36
www.citycollege.sheffield.eu

СПецИАлнОСТИ:

Computer Science

Computer Science 
(Business Informatics)

Computer Science  
(Internet Computing)

Business Studies (Finance 
and Accounting)

Business Studies 
(Management)

Business Studies 
(Marketing)

Business Studies (Hotel 
and Hospitality)

Psychology

English Language and 
Linguistics - BA 3 years

English Language and 
Linguistics - BA 4 years

the university of sheffield 
international faculty, city college
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ФИнАнСОВИ УСлОВИя (гОДИшнО) 
Валута   евро  
Такса регистрация  390 
Такса за обучение  5880

ФИнАнСОВА ПОДКРеПА
Стипендии
Работа в университета

ИзИСКВАнИя зА ПРИеМ 
Езикови тестове - TOEFL/ IELTS/ CAE  
или други приравнени изпити

Българска или друга диплома за средно образование или 
IB/A-Level диплома

ДОКУМенТИ зА КАнДИДАТСТВАне
Формуляр за кандидатстване
Диплома за средно образование
Език, на който се представят документите за 
кандидатстване - английски

БАКАлАВъРСКИ  
ПРОгРАМИ 2015/2016 

1000 студенти общо

40% международни студенти  

120 студенти от България

4 програми с обучение на 

английски език 

английски език на обучение

8 семестъра продължителност 

на обучението 

септември/януари 
начало на учебната година 

СТУДенТСКИ УСлУгИ

Кариерен център

Консултант за чуждестранни 
студенти

Академичен консултативен 
център

Възможности за стажове

Спортни съоръжения

КРАйнИ СРОКОВе
еСенен/зИМен СеМеСТъР:
ранен прием - 30 април 2017 
редовен прием - 31 август 2017
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Дания

ОБщА  
ИнФОРМАцИя 

Дания е най-малката от 
Скандинавските държави. 
Столицата Копенхаген се 
смята за един от най-кра-
сивите и добре уредени 
градове на Стария конти-
нент.

След влизането на 
България в Европейския 
съюз тя се превърна 
в истински магнит за 
български кандидат-сту-
денти. Причините за това 
са пределно ясни: освен с 
международно признати-
те дипломи и програми на 
английски език, страната 
може да се похвали и с 
безплатно образование.

Ако отидете да учите 
в Дания, можете да очак-
вате модерна акаде-
мична среда, динамично, 
практически ориентирано 
обучение, живот в богата 
и добре уредена стра-
на с по-студен климат 
от този, с който сме 
свикнали, и доста по-висок 
жизнен стандарт от този 
у нас. Последното – за 
съжаление – е свързано 
и с доста по-сериозни 
разходи.

ВИДОВе УчеБнИ зАВеДенИя 
 • Университети
 • Колежи
 • Професионални академии (профилирани в областите на  

бизнес мениджмънт, туризъм, технически науки и информа-
ционни технологии)

 • Образователни институции от университетски тип, спе-
циализирани в обучение по изкуства, дизайн и архитектура

езИК нА ОБУченИе 
 • Датски 
 • Английски 

ДОКУМенТИ зА КАнДИДАТСТВАне
Стандартният пакет документи, които трябва да си под-
готвите, включва следните неща:
 • диплома или академична справка за изучаваните предмети 

и текущи оценки за завършено средно образование, преве-
дени на английски и/или датски 

 • сертификат за владеене на английски език (само за програ-
мите на английски език) – TOEFL мин. 83 iBT, IELTS 6.5, CAE 
мин. B, CPE

 • молба за кандидатстване (сваля се от 1-ви февруари от 
сайта www.optagelse.dk)

 • снимка.

нАй-ДОБъР СРОК зА КАнДИДАТСТВАне 
Най-добре е да уредите документите си в периода от октом-
ври до 15-ти март в годината, в която започва обучението. 
Ако все още сте ученик, няма нужда да чакате да завършите. 
Поискайте си академичната справка възможно най-рано, за-
щото българските училища понякога се оказват бавни в това 
отношение.

КАК е ОРгАнИзИРАнО ОБУченИеТО
Началото на учебната година е през септември месец. Дели 
се на два семестъра – първият е от септември до януари, 
вторият - от януари до юни.

ТАКСА зА ОБРАзОВАнИе 
Висшето образование за всички граждани на ЕС е безплатно.

СТИПенДИИ
Безплатното висше образование означава, че не са пред-
видени студентски заеми и стипендии. Все пак можете да 
проверите дали висшето училище, от което се интересува-
те, предлага някакви субсидии за успех.

Дания
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РАзхОДИ зА ЖИВОТ 
Българи, завършили в Дания, 
препоръчват да си отделите 
поне 1200 евро за месечна 
издръжка. Това е негатив-
ната страна на високия 
жизнен стандарт, за която 
говорихме по-рано. Датският 
сайт www.studyindenmark.dk 
пък съветва да се разполага 
с около 1500 евро на месец за 
издръжка.

РАБОТА 
Стига да си намерите рабо-
та, която да не пречи на  
висшето ви образование, няма 
проблем с никакви излишни 
ограничения и разрешителни.

1 
Добре известен факт 
е, че образованието 
в Дания е безплатно 

за граждани на Европейския 
съюз. Това допринесе много 
за популяризирането на дес-
тинацията след приемането 
ни в ЕС през 2007 година. Но 
не трябва да се заблуждава-
те, че престоят ви в скан-
динавската страна ще бъде 
евтин. Цените в Дания са 
по-високи дори в сравнение с 
Германия и Холандия, където 
също има възможности за 
безплатно образование.  

2Дания, подобно на България, преживява бум на IT ин-
дустрията. При нас това е резултат от евтината 
и качествена работна ръка, плюс добрите условия 

за бизнес. В Дания обаче ръстът е свързан изцяло с целена-
сочена и дългогодишна държавна политика за инвестиране 
на образованието в тази сфера. Ако обмисляте обучение 
по информационни технологии, тази страна определено ще 
ви бъде интересна.

3Дания е една от най-безопасните държави в Европа. 
Нивото на престъпност е изключително ниско. Това 
е и една от причините за ниския процент самоубий-

ства в държавата. 

4Датчаните са дисциплиниирани и обичат да след-
ват правилата. Добре е да имате предвид, че ще 
очакват същото и от вас. Ако планирате да учите 

там, без повече закъснения за срещи и лекции и без преси-
чане на червено! 

5Велосипедите са неизменна част от трафика в 
Дания. Датчаните обичат да се придвижват чрез 
колоездене, независимо дали отиват на работа или 

разпускат. Ще виждате често хора с костюми и високи 
токчета, качени на своя велосипед. Освен най-бързият на-
чин за придвижване, колоезденето не вреди на природата.

нещА, КОИТО 
ТРяБВА ДА знАеТе 
зА ДАнИя

ПОлезнИ САйТОВе

www.studyindenmark.dk

www.ciriusonline.dk

www.ec.europa.eu
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ОБщА  
ИнФОРМАцИя 

Кралство Испания е 
разположено в югозапад-
ната част на Европа 
- Иберийския полуостров. 
Според някои проучвания, 
цели 11% от населението 
на Испания са емигранти, 
което е абсолютен рекорд 
в Европа. По-голямата 
част от тях са от бив-
шите испански колонии в 
Латинска Америка, но има 
и много преселници от  
Северна Африка и  
Източна Европа.

Испанският е един от 
най-разпространените 
езици в света и много 
хора прогнозират, че меж-
дународното му влияние 
ще се засилва с нараства-
нето на икономическата 
сила на Латинска Америка. 
В самата Испания обаче 
се говорят и доста 
други езици - каталунски,  
галисийски, баски и т.н. и 
местните традиционно 
ги предпочитат пред 
испанския.

Висше образование в 
Испания се предлага в 49 
държавни висши училища, 
14 частни и 4 универси-
тета към Католическата 
църква. 

ВИДОВе УчеБнИ зАВеДенИя
Университети – най-големите учебни заведения в страната, 
предлагащи голямо разнообразие от програми. 
Католически университети – определението „католически” на 
тези висши училища е по-скоро историческо и няма същест-
вено отражение върху учебния процес днес.
Бакалавърската степен отнема 4 години (или 240 кредита) 
при почти всички специалности.

езИК нА ОБУченИе
 • Испански 
 • Английски

ДОКУМенТИ зА КАнДИДАТСТВАне 
Проверете изискванията на всеки отделен университет пре-
ди да подавате документи! Най-често ще ви бъдат необходи-
ми следните неща:
 • диплома за средно образование или академична справка с 

текущите оценки и преподавани предмети 
 • езиков сертификат D.E.L.E. (Diplomas de Español como 

Lengua Extranjera), минимум ниво B2
 • мотивационно писмо

Всичко това трябва да се преведе на испански език и да се 
легализира.

нАй-ДОБъР СРОК зА КАнДИДАТСТВАне 
В Испания има два приема: редовен - до първата седмица на 
юни и късен – до началото на септември.  И в двата случая 
академичната година започва през октомври, но е желател-
но да сте готови с документите си още за редовния прием, 
тъй като местата в много популярни специалности се 
изчерпват.

КАК е ОРгАнИзИРАнО ОБУченИеТО 
Учебната година протича много сходно с тази в България. 
Има  2 семестъра (зимен и летен), като всеки от тях завърш-
ва с изпитна сесия.

СТИПенДИИ 
Хубавото на университетите в Испания е, че имат множе-
ство програми за стипендии: за успех от дипломата за сред-
но образование; за успех по време на следването; социални 
стипендии; стипендии, отпускани от партньорски органи-
зации; стипендии за обмен и т.н. Лошото е, че отпусканите 
стипендии не са толкова много и студенти от Европейския 
съюз трудно се класират за тях, особено когато става дума 
за бакалавърски програми.

Испания
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ТАКСА зА ОБРАзОВАнИе
Държавните висши училища таксуват между 535 и 1280 евро 
на година за бакалавърска степен. При частните универси-
тети сумите стават по-сериозни – от порядъка на 6000 до 
12 800 евро годишно.

РАзхОДИ зА ЖИВОТ
Препоръчително е на месец да се разполага с поне 800 евро 
за покриване на основни разходи за квартира, сметки, храна, 
учебни пособия, транспорт.

РАБОТА 
Студентите в Испания имат право на работа при ограни-
чения в работните часове. Проблем е и високата младежка 
безработица в страната – около 27%. Конкуренция- 
та за работни места вече е жестока и няма гаранции, че ще 
намерите нещо.

ПОлезнИ САйТОВе

www.embespbg.com 

www.sofia.cervantes.es 

www.tostudyinspain.com 

www.spainedu.org

1 
Испанците са отворе-
ни и дружелюбни хора. 
Българи, обучавали се 

в Испания, споделят, че това 
се отнася и за преподавате-
лите, които често предпо-
читат неформалния тон на 
разговори със студентите 
си. Разбира се, това не озна-
чава, че на учебния процес не 
се гледа по сериозен начин. 
Напротив, обучението в Ис-
пания е на доста добро ниво. 
Пет испански университета 
попадат в топ 100 на класаци-
ята на вестник "Таймс".

2Испанският начин на живот е типичен за южна 
държава. Топлите хора и слънчевото време са съпът-
ствани от т.нар. „сиеста” или следобедна почивка, в 

която офисите, банките и магазините затварят. В Испания 
нощният живот е силно разпространен. Не се вечеря по-
рано от 10 вечерта, а след това хората масово излизат, 
разхождат се и се забавляват в баровете.

3Испания привлича европейски студенти със срав-
нително евтините разходи за живот. Цените на 
транспорта, наем на жилища и храна са по-ниски от 

тези във Франция, Холандия, Великобритания и Дания. 

4Испания е една от държавите с най-развито здраве-
опазване в Европа. Независимо от кризата Испания 
поддържа високо ниво на тази система. Всички 

студенти са част от здравната система и имат приви-
легии и покрити разходи за голяма част от медицинските 
интервенции. 

5Испанският език има няколко разновиднсти. Освен 
кастилски, който е най-разпространен и който се 
изучава в България, се говори и на каталунски, баски 

и галисийски език. Бъдете наясно какъв точно е езикът във 
вашата област, но дори и с традиционния кастилски биха 
ви разбрали навсякъде.

нещА, КОИТО 
ТРяБВА ДА знАеТе 
зА ИСПАнИя
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Италия

ОБщА  
ИнФОРМАцИя 

С население от над 60 
милиона души Италия е 
една от най-многолюд-
ните страни на Стария 
континент. Икономиката 
 е седма в света и чет-
върта в Европа, въпреки 
трудностите, които 
изпитва през последните 
години. 

Страната може услов-
но да бъде разделена на 
две – богат и индустриа-
лизиран север и доста 
по-беден и рядко населен 
юг. Най-големите и прес-
тижни учебни заведения 
се намират на север – в 
Милано, Венеция и в сто-
лицата Рим. 

Официалният език е 
италиански, но в отдел-
ните области се ползват 
още немски, словенски, 
фриулски, сардински и 
френски езици. Когато 
добавим и множеството 
емигранти от Източна 
Европа и Северна Африка 
към тази смес, няма как 
да не получим едно наис-
тина разнородно и мулти-
културно общество.

ВИДОВе УчеБнИ зАВеДенИя
В страната има общо над 130 държавни и частни висши учебни 
заведения. Бакалавърската степен почти навсякъде се придо-
бива след 3 години обучение. 
В страната действат: 
Университети/Колежи – тригодишен срок на обучение в широк 
спектър от специалности. 
Висши учебни заведения по изкуствата – Италия се слави като 
най-доброто място за образование в сферата на модата, дизай-
на и изобразителното изкуство.

езИК нА ОБУченИе
Италиански (основно) и английски. 

ДОКУМенТИ зА КАнДИДАТСТВАне
В Италия няма централизирана система за кандидат-студен-
ти. Задължително трябва да проверите изискванията на всеки 
отделен университет, за да избегнете изненади. Обикновено 
трябва да подготвите: 
 • формуляр за кандидатстване;
 • диплома за завършено средно образование или академична 

справка (преведена на италиански и легализирана);
 • сертификат за владеене на италиански език (CELI, CILS). Кон-

султирайте се с избраните университети за нивото, което 
изискват или други приемливи за тях езикови изпити;

 • паспортен формат снимки – 2 бр.

нАй-ДОБъР СРОК зА КАнДИДАТСТВАне
Липсата на централизирана система при кандидатстване 
предполага и големи различия в сроковете за подаване на до-
кументи. Тези разлики са особено видими при частните висши 
училища. Затова най-доброто, което можете да направите, е 
да започнете да си подготвяте документите още с началото 
на 12 клас, т.е. колкото по-рано, толкова по-добре.

КАК е ОРгАнИзИРАнО ОБУченИеТО
Академичната учебна година е съставена от два семестъра. 
Първият започва между септември и октомври и завършва 
съоветно през януари или февруари. Вторият започва февруари 
и завършва юли. 

СТИПенДИИ
След като бъдете приети в италиански вуз, ще трябва да се 
свържете с DSU office (или Diritto allo studio universitario). Това 
е дирекцията, координираща финансовата помощ и стипен-
диите в университетите. Оттам ще получите всичката 
необходима информация за отстъпки, стипендии или други 
възможности, които имате като студент на съответния 
университет. 

Италия
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ПОлезнИ САйТОВе

www.study-in-italy.it 

www.iicsofia.esteri.it

1 
Не би било пресилено 
да кажем, че има две 
Италии. По-богатата и 

икономически развита северна 
част на страната и доста 
по-бедния юг. Това разделение 
има доста сериозни измерения 
– хората говорят на раз-
лични диалекти, гласуват за 
различни политически партии 
и често изпадат в пререкания 
помежду си. Най-престижните 
висши училища се намират в 
богатия север и в столицата 
Рим.

2Италия е четвъртата най-гъсто населена държава в 
света. Броят на жителите е 60 милиона с гъстота 
на населението 320 души на квадратен километър. 

В Италия има високо ниво на раждаемост и ниско ниво на 
смъртност.

3Италия има важна роля в европейската история. Това е 
страната, където са се формирали съвременните раз-
бирания за естетика и изкуства. Именно затова и до 

днес някои от най-силните университети за дизайн и мода се 
намират на Апенините. Един от най-старите университети в 
света е този в Рим, основан през 1303 година. 

4В Италия се наблюдават най-много земетресения в 
цяла Европа. Италия е и европейската държава с най-
висока вулканична дейност. В никоя друга европейска 

държава не се намират толкова вулкани, колкото в Италия. 

5Италианците са топли и темпераментни хора, които 
се наслаждават на почивката, празненставата и об-
щуването с хора. Те обичат да говорят и да се хранят, 

за тях това са две форми на изкуство. Пригответе се да 
се срещнете с италианския начин на живот, който, макар и 
различен, никога не е скучен.

нещА, КОИТО 
ТРяБВА ДА знАеТе 
зА ИТАлИя

ТАКСА зА ОБРАзОВАнИе
Италианските университети имат практиката да правят от-
стъпки в таксите според доходите на семейството. Средно 
студентите, следващи на Апенините, ще трябва да заплатят 
между 850 и 3000 евро за академична година. В частните учеб-
ни заведения таксите могат да достигнат и до 10 000 евро.  

РАзхОДИ зА ЖИВОТ
Месечно за издръжка са нужни 800-900 евро, в които влизат:
 • 400-500 евро за наем и сметки
 • 200 евро за храна
 • 200 евро за транспорт, учебни пособия, други разходи.

РАБОТА
Имате право на работа без ограничение във времето, но все 
пак е важно да можете да я комбинирате с образованието си. 
Това предполага почасова заетост, което може да бъде дори 
по-добре за вас, тъй като италианската икономика в 
момента изпитва трудности и рабодателите 
са по-склонни да наемат на половин 
работен ден.
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istituto euroPeo di design

СПецИАлнОСТИ:

Product Design

Interior Design

Transportation Design

Global Design

Fashion Design

Fashion Stylist

Jewellery Design

Fashion Marketing and
Communication

Fashion and Textile
Design

Graphic Design

Animation Design

Photography

Sound Design

Illustration

Video Design

Event Management

Business Design

Interaction Design

IED (Istituto Europeo di Design) е изцяло създаден в Италия от 
международна мрежа от отлични обучения и изследвания 
в областта на дизайна, модата, визуалните комуникации и 
мениджмънта. 
Освен това IED е образователна система, която е посветена 
на това да се развива постоянно. 
Мисията му е ясна: да предлага на младите таланти теоре-
тична и практическа подготовка и да им предаде знания и 
светоусещане за дизайна за цял живот. 
IED е повече от университет: благодарение на непоколеби-
мата си всеотдайност към иновациите това е горещата 
точка, в която нови поколения професионалисти постоянно 
се разгръщат. 
IED е център на идеи, който развива креативност чрез разно-
образие от: 
- бакалавърски програми 
- магистърски програми 
- тренировъчни курсове

АКРеДИТАцИя
Italian Ministry of Education; Spanish Ministry of Education, Brasilian 
Ministry of Education, University of Westminister

КОнТАКТИ: 

ISTITUTO EUROPEO DI DESIGN
Admissions (International)
VIA BEZZECCA 5
MILAN 20135
+39 02 5796951
+39 02 55012613
admissions@ied.edu
www.ied.edu

Италия
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БАКАлАВъРСКИ  
ПРОгРАМИ 2015/2016

5 000 студенти

35% чуждестранни студенти 

45 студенти от България 

английски език на обучение     

6/8 семестъра

октомври начало на 

учебната година 

юли край на учебната година

СТУДенТСКИ УСлУгИ 

Съветник на международните 
студенти

Академичен център

Възможности за стаж

Възможности за обучение в 
чужбина

Условен прием

КлАСАцИИ
BoF топ 50

DOMUS топ 50

ОБеДИненИ И МеЖДУнАРОДнИ ПРОгРАМИ
BAH in Fashion Design (Barcelona Campus) и Fashion
Marketing and Comunication (Milan and Barcelona)

ИзИСКВАнИя зА ПРИеМ
Езикова компетентност - ниво B2 (IELTS, TOEFL и др.)

Диплома за средно образование

Апликационна форма 

Портфолио

Интервю

КРАйнИ СРОКОВе
целогодишен прием

ФИнАнСОВИ УСлОВИя (гОДИшнО) 
Валута   евро
Такса за обучение  15 000

Такса за регистрация  140

ФИнАнСОВА ПОДКРеПА
Финансова помощ
Стипендии
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Франция

ОБщА  
ИнФОРМАцИя 

Франция е сред основа-
телите на Европейския 
съюз и страната с най-го-
ляма територия в съюза. 
Тя е разделена на 26 
региона, които от своя 
страна са подразделени 
на 100 департамента. 
Населението  е  
65,4 милиона души, тери-
торията  е  
551 000 кв. км. и граничи с 
Монако, Андора, Германия, 
Испания, Италия, Белгия, 
Люксембург и Швейцария.

Франция е петата ико-
номическа сила в света 
и една от най-предпо-
читаните дестинации 
за висше образование 
– класира се на трето 
място по брой обучавани 
международни студенти 
(12% от всички) след САЩ 
и Великобритания.

ВИДОВе УчеБнИ зАВеДенИя
Университети – с най-широк профил сред висшите учебни 
заведения. Инженерни висши училища – с техническа насо-
ченост. Архитектурата също се изучава в специализирани 
технически вузове. Академии по изкуствата – за танцово, 
музикално и филмово изкуство. Специализирани висши 
училища и институти – специалности като туризъм, спорт, 
мода и медицина.

езИК нА ОБУченИе
Френски (основно) и английски.

ДОКУМенТИ зА КАнДИДАТСТВАне
Документи, които университетите изискват при кандидат-
стване или при записване на място, са:
 • преведено на френски и легализирано фотокопие на акта за 

раждане или документ за самоличност
 • документи, удостоверяващи нивото на владеене на 

френски език (сертификати DELF на ниво поне В2 или DALF, 
сертификати TCF или TEF)

 • за зрелостниците – академична справка за годишните 
оценки от 9, 10, 11 и първи срок на 12 клас 

 • за завършилите средно образование - диплома за завършено 
средно образование, за студентите първа година - увере-
ние за записване в университет; за тези, които са втора 
или следваща година - академична справка и уверение, че са 
записани в по-горен курс. 

нАй-ДОБъР СРОК зА КАнДИДАТСТВАне
Започнете с подготовката на документите си най-късно 
през януари месец на годината, в която смятате да канди-
датствате. Точните дати може да варират между различ-
ните университети, но обикновено в началото на лятото 
вече ще се знае дали сте приети.

КАК е ОРгАнИзИРАнО ОБУченИеТО
Академичната учебна година започва в края на септември 
или началото на октомври и е организирана в 2 семестъра. 

СТИПенДИИ
Обучаващите се в бакалавърски програми могат да канди-
датстват за социални стипендии, при които се посочват 
доход на семейството, брой деца в него и колко от тях са в 
образователната система. Отпусканите средства обикно-
вено покриват част от месечната издръжка на студента.

ТАКСА зА ОБРАзОВАнИе
Обучението в държавните висши училища е безплатно, но 

Франция
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ПОлезнИ САйТОВе
www.enseignementsup-
recherche.gouv.fr

www.campusfrance.org

www.institutfrance.bg

www.caf.fr

www.admission-postbac.fr

1Популярното мнение 
твърди, че французите 
не знаят чужди езици. В 

основата на тази заблуда сто-
ят самите французи, които 
имат най-ниската самооценка 
за собствените си познания 
по чужди езици сред всички на-
роди. Друга статистика обаче 
показва, че около 38 на сто 
говорят английски, докато в 
България този процент е едва 
около 25. Но това, че много се 
гордеят с езика си и държат 
на него, е безспорен факт.

2Огромен плюс на френското образование са таксите. 
В държавните университети те са едва 190 евро на 
година. Това прави Франция особено привлекателна 

дестинация за получаване на качествено висше образование. 
Дори и да не знаете френски, вече има достатъчно програми 
с английски език.

3Социалната политика във Франция е на много високо 
ниво. Като студенти от Европейския съюз ще имате 
покритие на голяма част от медицински интервен-

ции, както и множество привилегии и отстъпки. 

4Студентската общност във Франция е силно разви-
та. Млади хора от цял свят избират да следват там. 
Освен с качествено образование френскте градове 

привличат и с множеството възможности за извънкласни 
занимания и развлечения. Париж е обявен за най-добрият 
студентски град за 2014 година! 

5Във Франция влаковете са скъпи, но за сметка на 
това има множество нискотарифни автобуси, с които 
евтино можете да обиколите държавата. Силно 

разпространена е и услугата Blabla Car – платформа за спо-
делено пътуване из цяла Франция и Европа, благодарение на 
която спестявате още повече.

нещА, КОИТО 
ТРяБВА ДА знАеТе 
зА ФРАнцИя

www.campusfrance.org упоменава общовалидна във всички 
тях такса за записване от 177 евро на година за бакала-
върска програма (Licence). В частните висши училища 
годишните такси са между 3000 и 10 000 евро.

РАзхОДИ зА ЖИВОТ
За месечни разходи са нужни поне 800 евро:
 • 250–500 евро - наем в кампус; 
 • 400–800 евро - свободен наем; 
 • 200 евро за храна. 

Ето някои примерни цени в супермаркетите във Франция: 
кроасан – 1 евро, литър мляко – 1.2 евро, 6 яйца – 1.5 евро; 
меню в заведение за бързо хранене – 7 евро. 

РАБОТА
Всички студенти във Франция имат право да работят до 
964 часа годишно. Българите, катo граждани  
на ЕС, се ползват със същите права като  
всички останали европейци.



Международно образование - Бакалавърски програми 201796

холандия

ОБщА  
ИнФОРМАцИя 

Кралство Холандия 
заема територия от      
41 526 кв. км, над 20% от 
която е под морското 
равнище. Оттам идва 
и по-правилното име на 
страната - Нидерлан-
дия (т.е. ниската земя). 
„Холандия”  всъщност 
се казват само две от 
провинциите в страната, 
но все пак това име се 
е наложило в българския 
език. Официалният език е 
холандският, но истината 
е, че спокойно можете 
да живеете и само с 
английски. Според някои 
проучвания над 70% от 
населението ползва поне 
комуникативно английски 
език, над 55% - немски, 19% 
- френски. Изучаването на 
английски и още един език 
в училище е задължител-
но, което обяснява добри-
те знания на чужди езици 
у холандците. В страната 
има около 80 000 чуж-
дестранни студенти, а 
повече от половината от 
тях са от страни-членки 
на Европейския съюз и Ев-
ропейското икономическо 
пространство - Исландия, 
Лихтенщайн, Норвегия и 
Швейцария. 

ВИДОВе УчеБнИ зАВеДенИя 
Университети (universiteiten) – най-големите изследователски 
институции в страната. Занимават се предимно с хумани-
таристика. Университети по приложни науки (hogescholen) 
– специализирани учебни заведения за изкуства, земеделие, 
спорт, но и за медицина, инженерни науки и др. 

Бакалавърските степени се придобиват след 3 години 
обучение.

езИК нА ОБУченИе 
Холандски и английски език. 

ДОКУМенТИ зА КАнДИДАТСТВАне 
Различните висши училища могат да имат различни изисква-
ния за прием. Проучете внимателно изискванията на жела-
ния от вас университет. Стандартният пакет включва: 
 • формуляр за кандидатстване, попълнен онлайн на info.

studielink.nl
 • диплома за завършено средно образование или академич-

на справка (преведена и легализирана)
 • сертификат за владеене на английски език - обикновено 

TOEFL-iBT (мин.80) или IELTS (мин.6.0)
 • препоръки (обикновено от преподавател)
 • мотивационно писмо.

нАй-ДОБъР СРОК зА КАнДИДАТСТВАне
Препоръчително е да сте готови с документацията до 1-ви 
април в годината, в която започвате обучение. Крайният срок 
за повечето университети е 1-ви август, но е добре да имате 
време за реакция в случай, че има проблем с кандидатурата ви. 

КАК е ОРгАнИзИРАнО ОБУченИеТО 
Учебната година във висшите училища започва през месец 
септември и е разделена на 2 семестъра. В това отноше-
ние е доста подобна на българската.

СТИПенДИИ 
Холандските висши училища, държавата и институциите 
отпускат стипендии, но малко. Все пак възможности има 
– много българи биха могли да кандидатстват за социална 
стипендия. Възможно е ползването и на студентски заем.

ТАКСА зА ОБРАзОВАнИе 
От 2015 г. на студентите ще се отпуска помощ за покри-
ване таксите в размер на 1951 евро годишно, което е и 
официалната сума за таксата за обучение през учебната 

холандия
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www.nuffic.nl

www.grantfinder.nl

info.studielink.nl

2015/2016 г. Уловката е, че студентът все пак трябва да 
си плати в началото на годината, но в последствие парите 
се възстановяват. Фактически, вече може да причислим и 
Холандия към страните с безплатни бакалавърски програми.

РАзхОДИ зА ЖИВОТ 
Ще са ви нужни около 700–1000 евро на месец, в които 
влизат:
 • 300-400 евро за наем 
 • 300-400 евро за храна 
 • по 50-100 евро за транспорт и учебни пособия.

РАБОТА
Българските граждани могат да работят в Холандия по 
време на обучението си, а от 2014 г. отпаднаха и всички 
ограничения за българи и румънци. Работа в Холандия се 
намира, но е желателно тя да не пречи на  
следването ви.

1 
Холандците обичат 
велосипедите. Много. 
В градовете има добре 

развита мрежа от велоалеи 
и въобще не е странно да 
засечете сериозни бизнесме-
ни и политици да се прид-
вижват по тях. Това е добра 
възможност и за студентите 
- спестяват пари  и едно-
временно с това спортуват, 
пътувайки до университе-
та. Страната има и добре 
развита транспортна мрежа, 
което прави пътуването 
между градовете лесно. Като 

студенти можете да се възползвате от намаления за 
влакове и автобуси. 

2Холандия е първата държава в света, чийто официа-
лен език не е английски, но въпреки това въвежда 
университетско обучение на английски език. Днес 

то е разпространено във всички висши училища в страна-
та. Английският език ще ви е достатъчен и за ежедневна-
та комуникация с хора, но наши студенти в Холандия споде-
лят, че е добре да се възползвате от курсове по холандски 
език, ако университетът ви предлага такива.

3Пригответе се за климатични различия. Холандия е 
известна с мрачно и облачно време. Ако сте люби-
тели на слънчевите дни, имайте предвид, че може 

би страната няма да ви понесе.

4Интересен факт е, че холандското население е 
най-гъсто заселеното в Европа – 487 жители на 
квадратен километър. Холандците се смятат и за 

най-високата нация в света. Средната височина на мъжете 
е 184 см, а на жените – 170 см. 

5Холандското общество се слави като едно от най-
либералните в света. Всякакви личностни различия 
се приемат и се уважават. Освен марихуаната, в 

страната са легализирани проституцията, еднополовите 
бракове и т.н. Не сте длъжни да сте съгласни с това, нито 
да ви харесва – но трябва да сте подготвени за начина на 
мислене на хората.

нещА, КОИТО 
ТРяБВА ДА знАеТе 
зА хОлАнДИя
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Със своите над 44 000 студенти, Fontys е най-големият 
университет по приложни науки в Холандия. Университетът  
предлага обучение в сферите на мениджмънта, икономиката 
и инженерните науки на английски, немски и холандски език. 
Има три кампуса в градовете Айндховен, Тилбург и Венло, 
разположени в центъра на Холандия и близо до белгийската 
и немската граница. Благодарение на това може да се каже, 
че Fontys предлага кариерно развитие на студентите си в 
един от най-силните икономически региони на света. Двете 
стажантски програми, един семестър в друга държава и сре-
щите със студенти от цял свят са важна част от образова-
телния процес в университета. 

Преподавателите в университета не са типичните академи-
ци. Повечето от тях са практици. Много от тях са работи-
ли в големи корпорации преди да започнат работата си в 
университета. Fontys поддържа контакти с над 500 компании 
от цял свят, което позволява на студентите да изкарват 
стажове в известни компании от света на бизнеса. По този 
начин възпитаниците на висшето училище получават както 
теоретични знания, така и практически умения, които са им 
необходими в навлизането в реалния свят на бизнеса.    

АКРеДИТАцИИ
NVAO (Холандско-фламандска акредитационна организация)

КлАСАцИИ 
Класация на холандските университети по приложни науки: 3 
място.

МеЖДУнАРОДнИ И СъВМеСТнИ ПРОгРАМИ
Международен маркетинг (двойна диплома с Via Univesity, 
Дания) Международен бизнес и мениджмънт (двойна диплома 
с HAMK, Финландия). 

KОнТАКТИ: 

Oтдел по прием
Fontys University of Applied 
Sciences
Холандия
Айндховен, 5612 MA
campuseindhoven@fontys.nl
www.fontys.edu
Венло:
campusvenlo@fontys.nl 
www.fontysvenlo.nl

fontys university of 
aPPlied sciences 

СПецИАлнОСТИ:

International Marketing

International Business 
and Management Studies 
(IBMS)

International Business 
Economics

International Fresh 
Business Management

International Event, Music 
& Entertainment Studies

International Lifestyle 
Studies

Digital Business Concepts

Information & 
Communication 
Technologies (ICT)

Engineering: Industrial 
Management, Electronics, 
Mechanical, Mechatronics, 
Logistics Management

холандия
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ФИнАнСОВИ УСлОВИя (гОДИшнО) 
Валута   евро

Такса за обучение  2006

Общежитие  300 (на месец)

Храна - Транспорт  100-150 (на месец) 

Книги   200

Здравна застраховка  450

Други такси  Общите разходи за живот  
   (плюс квартира), 500-700 евро  
   на месец

ФИнАнСОВА ПОДКРеПА
Финансова помощ

Работа в университета

Студентски заеми

КРАйнИ СРОКОВе
еСенен/зИМен СеМеСТъР:

Редовен прием: 
15-ти юни/15-ти ноември

ИзИСКВАнИя зА ПРИеМ 
IELTS 6.0, TOEFL 550 или техен аналог
Диплома за средно образование -  
оценката НЕ е от значение
Формуляр за кандидатстване
Език, на който се представят документите за 
кандидатстване - английски или немски

СТУДенТСКИ УСлУгИ

Кариерен център

Съветник за международни 
студенти

Академична подкрепа за 
студенти

Възможности за стажове

Възможност за обучение в 
чужбина

Общежития

Спортни съоръжения

Собствена футболна лига

Условен прием

БАКАлАВъРСКИ  
ПРОгРАМИ 2015/2016

44 000 студенти общо

10% международни студенти 

200 студенти от България 

8 програми с обучение на 

английски език 

английски, немски, 
холандски език на обучение     

8 семестъра 
продължителност на 
обучението 

септември начало на 

учебната година 

май/юни край на учебната 

година
ПРОлеТен/леТен СеМеСТъР: 

само за Межуднароден бизнес 
и мениджмънт във Венло
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hotelschool the hague 

СПецИАлнОСТИ:

Bachelor of Business
Administration in Hotel
Management

International Fast Track
Programme
(Bachelor of Business
Administration in Hotel
Management)

Амбициозни сте и искате да работите в международна 
бизнес среда? Тогава се присъединете към нас в Hotelschool 
The Hague, в програмата ни по Hotel Management, класирана 
в топ 5 света! Hotelschool The Hague е в сърцето на хоте-
лиерството от 1929 г. Ще бъдете посрещнати в топлата 
международна среда в Хага или в Амстердам със студенти 
от повече от 50 националности. Ще изследвате света на 
туризма, като участвате в два международни стажа във 
водещи хотелски вериги в целия свят. По време на бакалавър-
ската програма ще развиете комуникационни, бизнес и прак-
тични умения. През първата година ще създадете приятел-
ства за цял живот, а след четвъртата ще се дипломирате 
от Hotelschool The Hague с бакалавърска степен и отлични 
възможности за кариера. Това е вашият паспорт към света! 
За повече информация посетете сайта http://hotelschool.nl/.

АКРеДИТАцИИ
Програмата ни е оценена с 11 от 16 "отличия" в 
най-скорошната проверка на немските и фламандските уни-
верситети - Dutch/Flemish Accreditation Committee (NVAO).

КлАСАцИИ
 • Топ 5 в света 

Hotelschool The Hague е класиран сред 5-те най-добри 
университета, специализирани в международен туризъм, 
според TNS Global.

нАгРАДИ
 • През 2014 и 2015 г. Hotelschool The Hague e номиниран като един 

от 3-те финалиста в категорията "Най-добър университет по 
туризъм" по време на наградите Международен туризъм. 

 • Най-добър държавен университет - според  Keuzegids 2016 
Hotelschool The Hague e определен като най-добрият дър-
жавен университет в Холандия за втора поредна година. 
Проучването на Keuzegids HBO 2016 показва, че Hotelschool 
The Hague има най-добри резултати сред всички държавни 
университети в Холандия.

КОнТАКТИ: 

Campus The Hague
Brusselselaan 2
The Hague
Code is 2587 AH
+31 70 351 24 81
Study@hotelschool.nl
http://www.hotelschool.nl

холандия
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ФИнАнСОВИ УСлОВИя (гОДИшнО) 
Валута   евро

Такса за обучение  3108

Такса кандидатстване 250 /възвращаем депозит/

Общежития  6115 /вкл. обучение в хотел/

ФИнАнСОВА ПОДКРеПА
Работа в университета

КРАйнИ СРОКОВе
СеМеСТъР еСенен/зИМен   

1 май 2017 - началото на август 2017
СеМеСТъР ПРОлеТен/леТен

декември 2016  - началото на август 2017

БАКАлАВъРСКИ  
ПРОгРАМИ 2015/2016

2 000 студенти

22 студенти от България 

английски език на обучение     

8 семестъра на година 

(балавърски програми)

септември/февруари 
начало на учебната година 

юли край на учебната година

СТУДенТСКИ УСлУгИ

Кариерен център

Студентски съветници

Академичен център

Възможности за стаж

Спортни съоръжения

ИзИСКВАнИя зА ПРИеМ
Кандидатите трябва да демонстрират владеене 
на английски език. Тези, които са преминали през поне 
двугодишно обучение на английски език в последните три 
години, не е нужно да предоставят официални резултати 
от следните изпити. За всички останали е задължително 
успешно преминаване на един от следните изпити: 
TOEFL (поне 80 точки) 
IELTS (поне 6.0) 
Cambridge Certificate of Proficiency 
Cambridge Certificate of Advanced English  
Cambridge First Certificate (оценка A)
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inholland university of 
aPPlied sciences 

СПецИАлнОСТИ:

Aeronautical Engineering

International Business 
Innovation Studies

International Music

Management

Mathematical Engineering

Media and Entertainment

Management

Tourism Management

Inholland University of Applied Sciences 
е университет за висше професионално образование. Inholland 
приветства международните студенти, които търсят 
отлична среда за обучение в сърцето на Европа. Стремим се 
към конкретно образование. Фокусираме се върху интегри-
рането на практиката в програмите ни, за да може студен-
тите ни да са максимално подготвени за пазара на труда. 
По време на обученето и стажовете си студентите се 
докосват до практиката в индустрията. Едно от най-голе-
мите предизвикателства за нас е да превърнем знанието в 
икономически растеж. Целта ни е да поддържаме връзка със 
студентите, пазара и обществото. Предприемачеството 
не е отделен предмет, но е включено във всяка една от 
програмите ни.

АКРеДИТАцИИ
NAVO (холандското Министерство на образованието)

КОнТАКТИ: 

International Recruitment Office
Wildenborch 6
Diemen/Amsterdam
1112XB
The Netherlands
0031(0)204951111
IntRecruitment.Diemen@
Inholland.nl
www.inholland.com

холандия
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ИзИСКВАнИя зА ПРИеМ
IELTS мин. 6.0, TOEFL мин. 80, Cambridge CAE 

Диплома за средно образование

Приемни изпити

Интервю

КРАйнИ СРОКОВе  

1 август

ФИнАнСОВИ УСлОВИя (гОДИшнО)
Валута   евро

Такса за обучение  2006

Общежития  350-550 месечно

Книги   100

Транспорт   90 месечно

ФИнАнСОВА ПОДКРеПА
Финансова помощ

Студентски заеми

БАКАлАВъРСКИ  
ПРОгРАМИ 2015/2016

35 000 студенти

800 международни студенти 

10-20 студенти от България 

английски език на обучение     

4 години

септември начало на 

учебната година 

юли край на учебната година

СТУДенТСКИ УСлУгИ

Съветник на международните 
студенти

Академичен център

Възможности за стаж

Възможности за обучение в 
чужбина

Общежития

Условен прием



Международно образование - Бакалавърски програми 2017104

university of twente 

СПецИАлнОСТИ:

Advanced Technology

Business & IT

Civil Engineering

Communication Science

Creative Technology

Electrical Engineering

European Public 
Administration

Industrial and Applied 
Mathematics

Industrial Design 
Engineering

International Business 
Administration

Mechanical Engineering

Psychology

Technical Computer 
Science

Technology and Liberal 
Arts & Sciences

УнИВеРСИТеТ зА ТезИ, КОИТО ОБИчАТ ДА  
ПРеКРАчВАТ гРАнИцИТе
Готови ли сте да получите диплома от университет, който 
ще ви предложи перфектната програма и среда? Позволете 
ни да ви представим вълнуваща опция. University of Twente 
предлага широк спектър от висококачествени бакалавърски и 
магистърски програми изцяло на английски език. Обучението 
при нас ще ви даде отличен международен опит и  
възможности за работа. 

Иновативните ни академични програми се ползват с между-
народно признание. Ние свързваме технологията с проблеми 
от реалния свят. Отличителният ни предприемачески дух 
осигурява прилагането на знания, усвоени в красивия ни кампус, 
в реални дейности. Добре дошли в University of Twente! 

ВИСОКОТехнОлОгИчен, С ВнИМАнИе КъМ  
чОВешКOTO
University of Twente, макар и малък, е един от водещите уни-
верситети в света. Нашето мото, "High Tech, Human Touch", 
отразява философията ни: нашите студенти и преподаватели 
се ангажират не само в развитието на технологиите, но и 
в комбинирането им с изследвания на човешкото поведение, 
социалните науки и икономиката. 

Този метод на комбиниране на различни дисциплини е факто-
рът, който ни отличава от други университети и превръща 
студентите ни в хората, способни да решават проблемите 
на бъдещия свят.

АКРеДИТАцИИ
 • Accreditation Organisation of the Netherlands and Flanders 

(NVAO);
 • EPAS - EFMD;
 • European Association for Public Administration Accreditation 

(EAPAA).

МеЖДУнАРОДнИ И СъВМеСТнИ ПРОгРАМИ
Bachelor's Public Governance Across Borders  
съвместно с University of Münster

КлАСИРАне
 • QS World University Rankings: общо класиране за 2015: 188-о 

място 
 • QS Stars: пет звезди
 • Times Higher Education: общо класиране за 2015: 149-то място
 • CWTS Leiden Ranking: общо класиране за 2014: 126-то място.

КОнТАКТИ: 

Study Information Centre
PO Box 217 
Enschede
7500 AE 
31 (0)53 4895489
study@utwente.nl
www.utwente.nl/en/education/
bachelor/

За повече информация:
еДлАнТА - Образование 
в чужбина, официален 
представител на University of 
Twente за България
www.edlanta.com

холандия
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ФИнАнСОВИ УСлОВИя (гОДИшнО) 
Валута   евро

Такса за обучение  2006 

   Technology and Liberal Arts &  
   Sciences - 4012

Квартира (средно)  4800

Учебници   500

Транспорт   600

Храна   2100

Здравна осигуровка  475

ФИнАнСОВА ПОДКРеПА
Финансова помощ  Само за бакалавърската 

   програма Technology 

   and Liberal Arts & Sciences 

Работа в университета

КРАйнИ СРОКОВе
еСенен СеМеСТъР:  редовен прием: 1 юли 

СТУДенТСКИ УСлУгИ

Кариерен център

Студентски съветници

Академичен център

Възможности за стаж

Възможности за обмен

2125 студентски апартамента 
в кампуса

Спортни съоръжения

38 спортни асоциации

Над 130 стартъп компании в 
кампуса

БАКАлАВъРСКИ  
ПРОгРАМИ 2015/2016

5 500 студенти

20% чуждестранни студенти 

16 студенти от България 

английски език на обучение     

3 години продължителност на 

бакалавърската програма 

септември начало на 

учебната година 

юли край на учебната година

ИзИСКВАнИя зА ПРИеМ
Сертификат за владеене на английски език*: 
• IELTS - минимален резултат 6.0   
• iBT TOEFL - минимален резултат 80 т. 
• Cambridge CAE или CPE

*   Сертификати, по-стари от 2 години, не се приемат.  
 Завършена програма European Baccalaureate с английски  
 не изисква доказателство за владеене на ангийски. 

Диплома за средно образование 

Сертификати от извънкласни дейности и награди за 
технологии, изкуства и науки

Портфолио - изисква се само за програмата Creative 
Technology
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швейцария

ОБщА  
ИнФОРМАцИя 

Швейцария е малка 
вътрешноконтинентална 
държава в Централна 
Европа. В някои отноше-
ния страната, скътана 
високо в Алпите, сякаш 
се е откъснала от света. 
Поддържа позиция на 
неутралитет и днес не е 
член нито на Европейския 
съюз, нито на НАТО.

Тази  изолация обаче 
не се отнася до икономи-
ката. Напротив – там са 
разположени седалищата 
на някои от най-големите 
банки, фармацевтични и 
високотехнологични ком-
пании и 50 международни 
организации, включител-
но Червеният кръст и 
Световната търговска 
организация. 

Швейцария е единстве-
ната държава в Европа, 
която се определя като 
конфедерация и „директ-
на демокрация”. След 
избори всички партии 
влизат в управлението 
на държавата, а годишно 
се провеждат поне по 12 
национални референдума 
и още много локални. 
Концепция за управление, 
която вероятно звучи 
шокиращо за българите.

ВИДОВе УчеБнИ зАВеДенИя
Университети - признатите на национално ниво университе-
ти са 14, сред които 2 консерватории за изкуство и музика.
Професионални висши училища - най-често подготвят кадри 
за туристическата индустрия и технически специалности. 
Възпитаниците им получават колежанска степен, но могат 
да продължат и до бакалавър.

езИК нА ОБУченИе
Немски език, френски език, италиански език, английски език.

ДОКУМенТИ зА КАнДИДАТСТВАне
 • Формуляр за кандидатстване на избрания университет
 • Диплома за средно образование или академична справка, 

ако дипломата още не е получена – нотариално завере-
но копие, официален превод на английски, легализация и 
апостил

 • Сертификат за владеене на съответния език (немски, 
френски, италиански, английски)

Възможно е някои университети да изискват и полагането 
на допълнителни изпити за прием. 

нАй-ДОБъР СРОК зА КАнДИДАТСТВАне
В Швейцария няма общ строго определен срок за  кандидат-
стване във всеки университет. Учебната година тради-
ционно започва през септември и трябва да сте готови 
с документите си в интервала януари-юни същата година. 
Същевременно е добре да проверите и в отделните универ-
ситети за възможности за зимен или допълнителен прием. 

КАК е ОРгАнИзИРАнО ОБУченИеТО
Учебната година се състои от два семестъра и обикнове-
но се започва с подготвителна сесия. Началото на зимния 
семестър е септември и приключва през декември, преди 
Коледните празници. Летният е от февруари до юни. 

СТИПенДИИ
Швейцарското правителство предлага стипендии за чуж-
дестранни студенти от много държави, но при доста стро-
ги условия. Трябва да сте под 35-годишни, да нямате друга 
работа, да имате препоръка от преподавател и висшето си 
училище и т.н. Всички тези фактори влияят и на размера на 
стипендията. Повече информация по този въпрос може да 
намерите на сайта на швейцарското образователно минис-
терство или в посолството. Освен това някои университе-
ти предлагат стипендии или отстъпки от таксите. Но тук 
генерализации не могат да се правят – трябва да провери-
те условията за всяко конкретно място.

швейцария



Актуална информация на вашия образователен портал - www.StudyAbroad.bg 107

ПОлезнИ САйТОВе

www.swissuniversity.ch

www.educa.ch  

www.crus.ch  

www.swissworld.org

www.berufsberatung.ch

www.sbf.admin.ch

www.ausbildungsbeitraege.ch

www.housingforstudents.ch

ТАКСА зА ОБРАзОВАнИе
Годишните такси за образование в държавните университе-
ти в Швейцария варират в доста широки граници. От около 
1200 до 8000 швейцарски франка на година. 

РАзхОДИ зА ЖИВОТ
Животът в алпийската страна определено е скъп. За да по-
криете всичките си разходи като наем, храна и учебници са 
ви необходими 1500 швейцарски франка (1200 евро) месечно. 
Сума, която звучи внушително за повечето българи.

РАБОТА
Макар да не е част от Европейския съюз, Швейцария принад-
лежи към т.нар. Европейско икономическо пространство и 
там важат - в общи линии - същите правила.  В същото вре-
ме трябва да знаете, че студентите имат право на труд до 
22 часа на седмица, а налице са и някои законови ограничения 
и разпоредби при наемането им.

швейцария

1 
Швейцария е една от 
държавите с най-висок 
стандарт в Европа. 

Това значи, че животът там 
е много скъп, особено за 
хора, които възнамеряват 
да учат, а не да работят. 
Изчисленията за разходите за 
месец на един човек в Женева, 
например, показват, че ще са 
необходими 1 500 швейцарски 
франка за настаняване, транс-
порт, храна и развлечения. 
Таксите за университетите 
също са високи, особено в 
частните образователни 
институции. 

2В Швейцария се намират най-престижните универси-
тети по хотелиерство и туризъм в света. Страната 
е лидер в предоставянето на образование в тази 

сфера още от създаването на първия университет по хотел-
ски мениджмънт през 19 век. Програмите са практически 
насочени и задължително осигуряват стажове във водещи 
хотели и ресторанти в най-известните курорти в света.

3Като изброяваме силните страни на швейцарското 
образование, трябва да включим и банковото дело. 
Страната поддържа неутралитет от почти два века, 

което я е превърнало в предпочитано място за съхранение 
на богатствата на други страни. Обучение по банково дело 
в Швейцария със сигурност звучи много авторитетно и би 
било сериозна стъпка към магистърска програма или МВА. 

4В Швейцария държат на спазването на реда. Това 
важи и за институциите, и за отношенията между хо-
рата. Те се базират на голяма доза доверие. Смята се, 

че всеки  ще направи правилното нещо във всяка ситуация. 
В резултат на това Швейцария е изключително спокойно и 
безопасно място за живеене. 

5Насладете се на природната красота на Швейцария. 
Там са едни от най-впечатляващите планини, езера и 
реки. Можете да обиколите страната с влак – швей-

царските влакове са известни със своята бързина, удобства 
и чистота. Едно е сигурно – с тях винаги ще сте навреме!

нещА, КОИТО 
ТРяБВА ДА знАеТе 
зА  шВейцАРИя
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Университетът IMI University Centre в Швейцария  е уни-
кален, частен международен институт по мениджмънт, 
основан през 1991 г. Ние умишлено сме останали малка ин-
ституция, с максимум 220 студента на семестър. По този 
начин нашите студенти могат да бъдат уверени в силно 
персонализирания и индивидуален подход към тяхното 
обучение. Нашите завършили възпитаници заемат висши 
ръководни постове във фирми по целия свят. Техният успех 
показва, че за да се стигне до върха, си струва да се започ-
не от висока позиция. 

Университетът IMI е един от малкото в Швейцария, препо-
даващи хотелиерски мениджмънт, които все още въплъща-
ват всички ценности и характеристики на традиционното 
Швейцарско хотелиерско училище - Swiss Hotel School. Ние 
използваме най-съвременните  техники за обучение, като 
основата ни е изградена върху качествата, които правят 
Швейцария известна като дома на гостоприемството. 
Ето защо, въпреки богатото ни портфолио от сътрудници 
и получени оферти за покупка на училището, ние умишлено 
сме останали швейцарска собственост и сме управлявани 
от швейцарци. Само едно истинско швейцарско училище 
може да гарантира високите стандарти за качество на 
марката „Swiss Made” („Направено в Швейцария”).

Нашата мисия в IMI е да дадем най-голяма стойност за ин-
вестираните ви финанси по отношение на образованието, 
което получавате. IMI съчетава най-доброто от швейцар-
ските практически умения и британските академични 
подходи, за да развият пълния потенциал на студентите. 
Нашите специалности като: международни курсове по 
хотелиерство в хотел, туризъм и управление на събитията 
като бакалавърска степен, са валидирани от универси-
тета в Манчестър - Manchester Metropolitan University във 
Великобритания, както и престижната MBA програма по 
международен мениджмънт в туризма. Освен това нашата 
нова бакалавърска програма по Международни кулинарни 
изкуства е валидирана от университета в Оксфорд - Oxford 
Brookes University. 

Ние съзнателно ограничаваме броя на студентите, за да 
гарантираме малки класове и възможност на учителите да 
отделят повече време на всеки студент. Нашият факултет 
е сред най-високо квалифицираните сред университетите, 
преподаващи хотелиерство. Освен всичко останало, ние при-
тежаваме отлични контакти с фирми от индустрията, чрез 
които можете да получите стажове, които да обогатят 
вашето CV, както и множество възможности за наемане на 
работа след завършване на обучението.

СПецИАлнОСТИ:

International Hospitality

Tourism

Events 

Management

Culinary Arts

imi university centre

KОнТАКТИ: 

Отдел по прием
Ирина георгиева
 irina.georgiyeva@imi-luzern.com
+41 41 349 64 21; +34 668 570865
Seeacherweg 1 
Kastanienbaum • Luzern
6047
швейцария
www.imi-luzern.com 
hotelschool.imi-luzern.com

швейцария
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СТУДенТСКИ УСлУгИ
Консултант за 
чуждестранни студенти

Академичен консултативен     
център

Възможности за стажове

Възможност за обучение в 
чужбина

Общежития

Спортни съоръжения

Условен прием

Езикови/подготвителни 
курсове

БАКАлАВъРСКИ  
ПРОгРАМИ 2015/2016
английски език на обучение 

3 семестъра продължителност 

на обучението

2 стажа, всеки с 

продължителност от 22 седмици 

ФИнАнСОВИ УСлОВИя (гОДИшнО)
Валута   швейцарски франк
Такса за обучение  22 150-24 150 за семестър
Такса за регистрация 2800
Общежитие  2800
Храна   2500
Здравна застраховка да
Учебници и материали да

ИзИСКВАнИя зА ПРИеМ 
Езикови тестове - 500 точки на TOEFL  (на хартиен 
носител), 61 точки на TOEFL (компютърен вариант), 5.0 
точки на IELTS

Диплома за средно образование - да, GCSE O/A ниво

ДОКУМенТИ зА КАнДИДАТСТВАне
Формуляр за кандидатстване
Такса за кандидатстване - 2800 швейцарски франка

ПРИеМ
Целогодишен прием
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ОБщА  
ИнФОРМАцИя 

Швеция се отличава с 
висок жизнен стандарт, 
с модерно и либерално 
общество и с нейерар-
хична организационна и 
обществена структура 
и колективизъм. Опазване-
то на околната среда, съх-
ранението на животински 
и растителни видове, 
както и ефективното 
използване на енергия, 
са задачи в политиката 
с широка обществена 
подкрепа.

От 1814 г. Швеция е в 
мир, поддържа баланси-
рана външна политика в 
мирно време и неутрали-
тет по време на война. 
За разлика от Швейцария, 
този  неутралитет не 
 пречи да бъде част от 
Европейския съюз и да си 
партнира с държавите- 
членки на НАТО, макар 
формално да не участва 
във военния съюз.

Шведската икономика 
е модерна, отворена и 
високо индустриализи-
рана пазарна икономика. 
Въпреки липсата на значи-
телни запаси от полезни 
изкопаеми, Швеция има 
добре развит енергиен 
сектор, базиран най-вече 
на водноелектрически 
централи.

ВИДОВе УчеБнИ зАВеДенИя 
Университети – изучаващи хуманитаристика, изкуства, 
естествени науки и подобни. Някои от най-старите учебни 
заведения в страната са университети. Колежи – по-тясно 
профилирани висши училища.

езИК нА ОБУченИе 
Шведски език и английски език. 

ДОКУМенТИ зА КАнДИДАТСТВАне
Кандидатите, чийто майчин език не е един от скандинав-
ските езици, а искат да получат обучение на шведски език, 
трябва да преминат през едногодишен подготвителен 
курс. В Швеция се предлагат и програми, които се изучават 
на английски език. Ако искате да се обучавате на езика на 
Шекспир, трябва да представите сертификат, който да 
докаже, че владеете езика. Накратко - документите, които 
най-често ще трябва да си подготвите, са:
 • препоръки от учители 
 • информация за академични постижения, извънкласни 

дейности и хобита
 • едно или повече мотивационни есета – темите обикно-

вено са зададени от всеки университет
 • сертификат за владеене на английски език - TOEFL/IELTS/ 

ESOL Cambridge.

нАй-ДОБъР СРОК зА КАнДИДАТСТВАне 
Препоръчваме ви да подготвите документите си преди 
средата на януари, за да бъдете сигурни, че ще се справите 
с всички изисквания за време. А освен това ранното канди-
датстване се отчита като плюс в класирането за много 
от специалностите.

КАК е ОРгАнИзИРАнО ОБУченИеТО
Академичната учебна година в Швеция започва през сеп-
тември и се дели на два семестъра. В новата система на 
висше образование студентите могат да избират програ-
мата си на обучение свободно и да комбинират различни 
курсове по тяхно желание, избирайки от предложените им 
от университета. За обучение, целящо получаване на ака-
демична степен, курсовете могат да се обединят в една 
образователна програма, ако университетът или колежът 
пожелае това. Продължителността на обучение за придоби-
ване на бакалавърска академична степен е 4 години.

СТИПенДИИ 
За съжаление, възможностите за финансиране на образо-
ванието ви със стипендии и заеми са силно ограничени. 

швеция
швеция
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ПОлезнИ САйТОВе

www.migrationsverket.se

www.studyinsweden.se

www.sweden.se

Все пак шведските власти покриват таксите за обучение, 
което не е малко като финансов ангажимент.

ТАКСА  
Във висшите училища в Швеция няма семестриални такси 
за шведи, граждани на ЕС, Исландия, Швейцария и Норвегия.

РАзхОДИ зА ЖИВОТ
Много местни сайтове препоръчват да си подготвите 
сума от около 8500 шведски крони (иначе казано – около 900 
евро) месечно. Само наемите в скандинавската държава 
варират между 2000 и 4000 крони.

РАБОТА
Имате право да работите в Швеция, макар повечето 
местни студенти да не го правят. Доста работодатели 
предпочитат хора с познания по шведски език. 

1 
Шведите са насочени 
към екологията и при-
родосъобразния начин 

на живот. Рационалното 
използване на ресурсите е в 
основата на всички аспекти 
от живота, включително и на 
образованието. Ще забеле-
жите, че в студентските 
кампуси  се отделя голямо 
внимание на разделното съби-
ране на отпадъци, оптимал-
ното разходване на енергия 
и т.н. 

2Температурните условия в Швеция са доста различни 
от тези, на които сме свикнали в България. Части 
от държавата попадат в полярния кръг и зимите се 

характеризират с много кратки и студени дни. Липсата на 
достатъчно слънчева светлина се определя като главния 
виновник за високия процент депресии и самоубийства на 
глава от населението.

3Обучението в Швеция се смята за изключително 
иновативно. Едни от най-известните изобретения и 
изследователи са развити в Швеция. Като започнем 

от физика, химия и медицина и стигнем до литература и 
изкуства, шведците са начело на класацията. Не е случайно, 
че Нобеловата награда, въведена от шведа Алфред Нобел, се 
присъжда от Кралската шведска академия на науките. 

4В Швеция се намират едни от най-престижните 
университети в Европа. Известните студентски 
градове са Упсала, Гьотеборг и, разбира се, Стокхолм. 

Университетите взаимодействат с множество успешни 
мултинационални компании и научни лаборатории, от които 
студентите стават част още докато учат.

5Шведският е официалният език, но почти всички 
говорят английски на много високо ниво. Повечето 
програми в университетите са на английски език, 

но ако искате да работите, докато учите, ще е добре да 
научите поне основни неща на шведски. Възползвайте се от 
курсовете по езици, които университетът ви предлага.

нещА, КОИТО 
ТРяБВА ДА знАеТе 
зА шВецИя
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ОБщА  
ИнФОРМАцИя 

С население от малко 
над 5 милиона и значими 
залежи на нефт и приро-
ден газ в Северно море, 
Шотландия се нарежда 
сред страните с най-
висок жизнен стандарт в 
света. „Страни” е относи-
телно, защото Шотлан-
дия всъщност е част от 
Обединеното кралство на 
Великобритания и Север-
на Ирландия.

Шотландците имат 
свой собствен парла-
мент, законодателство, 
министър-председател 
и министерски съвет. 
Местните политици 
имат почти пълна 
автономия, с изключение 
на три сфери - външната 
политика, валутата и от-
браната, които остават 
под контрола на британ-
ските власти.

Страната се намира в 
най-планинската част на 
Острова. Това е един-
ственото място във 
Великобритания, където 
може да се говори за зима 
и редовно вали сняг. 

Шотландия има 
дългогодишни традиции 
в областта на висшето 
образование и нейната 

ВИДОВе УчеБнИ зАВеДенИя
Университети, колежи.

езИК нА ОБУченИе
Английски език.

ДОКУМенТИ зА КАнДИДАТСТВАне
Документите, които трябва да подготвите, са на практи-
ка идентични с тези, които се изискват в останалата част 
на Острова. 
 • UCAS формуляр (UCAS – централизираната електронна 

система за кандидатстване в университети и колежи 
(www.ucas.ac.uk), попълнен онлайн в системата

 • преведена и легализирана академична справка/диплома за 
средно образование с оценките към момента на канди-
датстване

 • препоръки (най-често 2 броя)
 • мотивационно писмо
 • сертификат за владеене на английски език -  IELTS, TOEFL, 

CAE или CPE.

нАй-ДОБъР СРОК зА КАнДИДАТСТВАне
Кандидатстването в Шотландия се осъществява чрез 
UCAS. Сроковете за кандидатстване са същите, както и 
при кандидатстването в Англия: 15 януари в годината, в 
която ще започне обучението. 

КАК е ОРгАнИзИРАнО ОБУченИеТО
Бакалавърските програми в Шотландия се отличават от тези 
в останалата част на Великобритания най-вече по продължи-
телността им – 4 години, вместо 3. Това съответно предпола-
га и по-обширни учебни планове по много от програмите. 

СТИПенДИИ 
Стипендиите, които висшите училища отпускат, рядко са 
под формата на пари в брой, ако има такива. Все пак покри-
ването на таксите от държавата не е малко, особено ако 
направим сравнение с цените в съседна Англия. 

ТАКСА зА ОБРАзОВАнИе 
Обучението в Шотландия е безплатно за студенти от Евро-
пейския съюз, което го прави изключително привлекателно 
за  кандидат-студентите от България. Финансирането на 

шотландия

образователна система се различава от тази в други части на 
Обединеното кралство. Шотландското образование набляга на 
широтата на предлаганите учебни дисциплини и тяхната достъп-
ност до обществеността.

шотландия
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ПОлезнИ САйТОВе

www.studyinscotland.org

www.saas.gov.uk

www.educationscotland.gov.uk

www.scotland.org www.

aboutscotland.in

семестриалните такси се осъществява от шотландското 
правителство чрез SAAS (Student award agency for Scotland). 
Подаването на документи става след получена оферта от 
шотландски университет. 

РАзхОДИ зА ЖИВОТ 
Разходите за живот варират от 800 до 1100 британски 
лири на месец (заедно с тези за квартира/общежитие),
400-500 за наем. Големите градове в страната са доста скъ-
пи, особено в регионите, популярни сред международните 
туристи. Нужни са 200-300 паунда за храна; 200-300 за транс-
порт, учебни пособия, (а защо не и за малко забавления).

РАБОТА 
Изискванията за работа в Шотландия са същите като 
тези в останалата част на Великобритания. От 2014 г. 
отпаднаха и последните формални пречки пред българите 
за достъп до трудовия пазар.

1 
Шотландия е част от 
Обединеното кралство 
на Великобритания 

и Северна Ирландия. Но 
има съществени разлики в 
манталитета на шотландци-
те и англичаните. Първите 
са социално ориентирани и 
традиционно гласуващи за 
леви партии, което ги прави 
по-близки до скандинавските 
народи, отколкото до съсе-
дите си в южната част на 
Острова. 

2В Шотландия се гово-
рят три езика. Най-раз-
пространеният от тях 

очевидно е английският, който се използва от практически 
всички. Но освен него съществува и т.нар. Scots Gaelic или 
„келтски шотландски“, който прилича на ирландския език и 
се говори в планинската част на страната и по по-малките 
острови. На изток и около столицата Единбург пък има друг 
шотландски език - Scots, който повече прилича на английския, 
но е запазил някои келтски думи.

3Студенти споделят, че едно от основните пре-
димства на живота в Шотландия е общественият 
транспорт, който е много добре развит. За основен 

недостатък пък се смята лошото време, което се характе-
ризира с много дъжд, сняг, облаци и мъгла. Ако заминавате 
за Шотландия, определено ще трябва да компенсирате със 
слънчево настроение! 

4Университетите St. Andrews (основан през 1413), 
Glasgow (1415), Aberdeen (1495) и Edinburgh (1583) са 
т.нар. „антични шотландски университети”. Те са 

едни от най-старите висши учебни заведения в англоезичния 
свят и имат репутация на престижни училища, осигуряващи 
висококачествено образование. В Шотландия се намират 
още много университети, заемащи водещи места в междуна-
родните класации. 

5Шотландия привлича хиляди чуждестранни студен-
ти всяка година. Това в най-голяма степен важи за 
гражданите на Европейския съюз, защото те могат 

да се обучават безплатно. Освен българи в страната учат 
много румънци, поляци, хора от прибалтийските страни и 
т.н. Това гарантира интересна и международна студентска 
среда и е сред другите големи плюсове на образованието в 
Шотландия.

нещА, КОИТО 
ТРяБВА ДА знАеТе 
зА шОТлАнДИя



Международно образование - Бакалавърски програми 2017114

Канада

ОБщА  
ИнФОРМАцИя 

Канада е втората по го-
лемина държава в света. 
От една страна тя раз-
полага с нефт, диаманти 
и полезни изкопаеми, а от 
друга – с малко население 
– около 33 милиона души. 
Тази комбинация може да 
означава само едно – един 
от най-високите жизнени 
стандарти на планетата.

Френският и англий-
ският са официални езици 
на федерално ниво и се 
ползват напълно равнопос-
тавено от институциите, 
макар мнозинството да 
говори английски.

Може да се каже, че 
канадската образовател-
на система комбинира 
елементи от английската 
и американската в едно. 
Повечето висши училища 
се намират в двете най-
гъсто населени провинции 
- англоезичният Онтарио 
и франкофонският Квебек.

ВИДОВе УчеБнИ зАВеДенИя:
В Канада има над 200 държавни и частни институции за 
висше образование. Те се делят на три вида: университети, 
колежи, технологични и специализирани институти. 
Бакалавърската степен във всеки от тях се придобива след  
4-годишен срок на обучение. 

езИК нА ОБУченИе
Английски език и френски език.

ДОКУМенТИ зА КАнДИДАТСТВАне
Единствено в провинцията Онтарио се кандидатства през  
централизирана система (OUAC), www.ouac.on.ca. За всички 
останали провинции трябва да контактувате директно с 
всеки от избраните университети.Трябва да разполагате със 
следните документи за кандидатстване: 
За обучение на английски език:
 • Диплома за средно образование или академична справка
 • Езиков сертификат - IELTS; TOEFL; Cambridge English: 

Advanced или Proficiency; Canadian Academic Englihs 
Language Assessment (CAEL).

За обучение на френски език:
 • Отново диплома или академична справка
 • Езиков сертификат TEF: Test d’évaluation de français.

Освен това за някои програми могат да ви трябват препоръки 
и мотивационно писмо. Определени висши училища признават и 
американския изпит SAT. След като бъдете приети в универ-
ситет в Канада, трябва да подадете друг пакет с документи, 
с който да поискате студентска виза. Шансовете да ви бъде 
отказана са минимални, така че не се притеснявайте.

нАй-ДОБъР СРОК зА КАнДИДАТСТВАне
Препоръчваме ви да сте готови с всичките документи през 
януари. Възможни са и други срокове - често има разлика меж-
ду университетите, в зависимост от специалностите. 

КАК е ОРгАнИзИРАнО ОБУченИеТО
Академичната година започва през септември и свършва 
през май. В голямата част от университетите има есенен и 
пролетен семестър, но някои вузове работят и на системата 
- пролетен и после летен семестър. Това е свързано с климата 
на Канада – все пак половината страна е в Арктика.

СТИПенДИИ
Възможностите за стипендии в Канада не са твърде много. 
Свържете се с избрания от вас университет за повече 

Канада
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Канада

1 
В Канада може да по-
лучите еднакво добро 
обучение и на двата 

официални езика – английски 
и френски. Вторият домини-
ра единствено в Квебек, но 
се говори достатъчно добре 
и в останалите провинции, 
а университетите задължи-
телно предлагат и двуезични 
програми. Това вероятно е 
най-добрата алтернатива за 
обучение на френски извън 
Франция.

2Таксите в канадските университети са сравни-
телно по-ниски от тези в САЩ и Великобритания. 
Добрата новина е, че като студенти там имате 

право да работите на половина работен ден, а това е 
страхотен начин да подпомогнете ученето и издръжката 
си.

3Канада е държава, в която можете да изучавате 
много нетрадиционни и редки за Европа специ-
алности. Например – къде другаде ще намерите 

програма по „Арктически изследвания“ или ще можете да 
изучавате културата на индианците в Северна Америка? 

4Разстоянията в Канада са огромни. Това значи, че не 
бихте могли да се придвижвате лесно между градо-
вете – ще ви трябва кола и дори самолет. Затова, 

ако имате желание да обиколите страната и да посетите 
множеството  разнообразни области, ще трябва да пред-
видите сериозни разходи по транспорт. 

5Канада се смята за едно от най-добрите места 
за живеене в света. Високи доходи, чиста околна 
среда, развито здравеопазване и социална политика 

и безопасност – това са сред основните характеристики 
на канадската държава.

нещА, КОИТО 
ТРяБВА ДА знАеТе 
зА КАнАДА

ПОлезнИ САйТОВе

www.canadian-universities.net 
www.studycanada.ca
www.schoolsincanada.com
www.canada-city.ca
www.cicic.ca   
www.infozee.com/canada/
financial-aid.htm
www.scholarships.gc.ca

информация - дори и да не предлагат нищо, могат да ви 
насочат към фондации, които подпомагат чуждестранни 
студенти. 

ТАКСА зА ОБРАзОВАнИе
Годишните такси в Канада варират в интервала от 8000 до 
26 000 канадски долара.  

РАзхОДИ зА ЖИВОТ
На месец са нужни между 1100–1500 канадски долара,
3000–7500 долара годишно за наем на общежитие, 
700–1100 долара на месец за наем на квартира (в малък град 
може и по-малко),
200-300 долара за хранене за един месец, от магазин. 

РАБОТА
Студентите от чужбина могат да работят както в кампу-
са, така и извън него, но всичко това е свързано с издаване 
на съответните разрешителни. За пълна информация ви 
препоръчваме да прегледате www.cic.gc.ca.
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С повече от 5 500 международни студенти от 120 държави, 
обучаващи се в над 150 различни специалности, Seneca College 
може да се похвали, че е посрещнал света в гордата си 
история. Разположен в най-големия град в Канада - Торонто, 
Seneca притежава разнообразна и мултикултурна колежан-
ска общност. Четиригодишните бакалавърски програми на 
Seneca, 2- и 3-годишните дипломни и едногодишните магис-
търски програми, са разработени съвместно с бизнес лидери, 
за да изградят основите на вашия успех. Нашата отлична 
репутация се потвърждава и от множеството парньорства 
с университети от Канада и цял свят. Като студент в 
Seneca, вие ще можете да придобиете ценен практически 
опит чрез кооперативната ни образователна програма. След 
като приключите обучението си, може да продължите ваше-
то образование в Seneca, да отидете в университет или да 
започнете работа. Образованието в чужбина е невероятно и 
запомнящо се преживяване. Независимо дали ще се върнете 
в родината си след завършването или ще останете в Канада, 
за да преследвате кариера тук, Seneca ще ви помогне да се 
превърнете в човека, който искате. 

МеЖДУнАРОДнИ И СъВМеСТнИ ПРОгРАМИ
Партнираме си с над 60 университета от Канада, Северна 
Америка и по цял свят. Студентите могат да започнат 
следването си в Seneca и да трансферират кредитите си в 
бакалавърска програма на друго висше училище. 

KОнТАКТИ: 

Международен отдел - Европа
Анна Барвинска
anna.barvinska@senecacollege.ca
+1-416-491-5050 ext. 22535
Канада
M2J2X5, Торонто, Онтарио
1750 Finch Avenue East
senecacollege.ca/international

СПецИАлнОСТИ:

Можете да изберете от 
над 150 специалности  
в следните факултети:

Animation

Aviation

Business
Communications & Public 
Administration

Community Services

Health Sciences

Hospitality & Tourism

Information & 
Communications 
Technology

Law & Public Safety

Media, Fashion & Design
Performance

Recreation & Wellness

Science & Engineering 
Technology

seneca college
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ФИнАнСОВИ УСлОВИя (гОДИшнО) 
Валута   Канадски долари
Такса регистрация  65 
Такса за обучение  13 000-18 000 
Общежитие  6 600 
Храна   3 500 
Здравна застраховка 440 
Транспорт  1 200 
Учебници и материали 1 000 
Други такси  4 000 

ФИнАнСОВА ПОДКРеПА
Стипендии
Финансова помощ
Работа в университета

КРАйнИ СРОКОВе
еСенен/зИМен СеМеСТъР: 

Целогодишен прием
Стипендии и финансова помощ до началото на втория 
семестър

БАКАлАВъРСКИ  
ПРОгРАМИ 2015/2016

27 500 бр. студенти общо

20% международни студенти 

1 студент от България 

150 програми с обучение на 

английски език 

английски език на обучение         

8 семестъра продължителност 

на обучението 

септември/януари/
май - начало на учебната 

година 

ИзИСКВАнИя зА ПРИеМ 
Езикови тестове - TOEFL/ IELTS/ PTE/ CAE
Есета - 1 брой (за някои програми)
Портфолио - за някои програми
Препоръки - до 2
Интервю за кандидатстване - за някои програми
Език, на който се представят документите за 
кандидатстване - английски

ДОКУМенТИ зА КАнДИДАТСТВАне
Диплома за средно образование
Сертификати за извънкласни постижения - по преценка на 
кандидата

СТУДенТСКИ УСлУгИ

Кариерен център

Консултант за 
чуждестранни студенти

Академичен консултативен     
център

Възможности за стажове

Възможност за обучение в 
чужбина

Общежития

Условен прием

Спортни съоръжения
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САщ

ОБщА  
ИнФОРМАцИя 

Страната на неогра-
ничените възможности 
– колко хубаво звучи! 
Обещанието за живот, 
който зависи само от 
собствените ви възмож-
ности, а не от фамилно-
то име, етнически или 
расов произход, привлича 
емигранти от цял свят 
вече над  200 години. 

Американските универ-
ситети традиционно са 
начело на световните 
класации по качество и 
привличат млади хора от 
цял свят. 

През годините десет-
ки хиляди българи също 
са пробвали да следват 
своята „американска меч-
та”, започвайки висше 
образование в страната. 
Смята се, че  българска-
та общност в момента 
надхвърля 300 000 души, 
поне 30 000 от които са 
студенти.

В Америка се намират 
някои от водещите 
университети в света в 
редица направления. 

ВИДОВе УчеБнИ зАВеДенИя
В САЩ има два вида висши учебни заведения:

Колежи – над 1600 на брой, предлагащи двугодишно обучение, 
след което присъждат Associate Degree – диплома за профе-
сионална квалификация.

Университети – над 2000, даващи бакалавърска степен след 
завършен 4-годишен курс на обучение.

езИК нА ОБУченИе
Английски език.

ДОКУМенТИ зА КАнДИДАТСТВАне
Всеки щат си има собствено законодателство по отноше-
ние на висшето образование. Освен това всеки универси-
тет има свои собствени особености при кандидатстване. 
Затова е трудно да правим генерализации относно нужни-
те документи. Все пак сред нещата, които най-често ще 
ви трябват, са:
 • академична справка за успеха от училище към момента 

на кандидатстване или диплома за завършено средно 
образование. Необходим е официален превод на английски 
език и легализация.

 • препоръки от учители 
 • информация за академични постижения, извънкласни 

дейности и хобита
 • едно или повече мотивационни есета – темите обикно-

вено са зададени от всеки университет
 •  сертификат за владеене на английски език -  TOEFL/ 

IELTS/Cambridge English и др.
 • тестове за оценка на академичния потенциал: SAT – 

някои университети изискват освен езиков сертификат 
и резултати от SAT (Scholastic Aptitude Test) или ACT 
(American College Test). Консултирайте се с висшето 
училище, от което се интересувате, за да разберете кой 
от двата теста да положите.

 • събеседване/интервю – някои от най-престижните уни-
верситети провеждат и интервю с кандидатите.

нАй-ДОБъР СРОК зА КАнДИДАТСТВАне
Ранен прием за есенния семестър - до 1-ви ноември. От 1-ви 
януари до 1-ви февруари - за есенния семестър и за пролет-
ния семестър - 1-ви октомври. 

КАК е ОРгАнИзИРАнО ОБУченИеТО
Учебната година започва през септември и протича в 2 

САщ



Актуална информация на вашия образователен портал - www.StudyAbroad.bg 119

ПОлезнИ САйТОВе

www.studyinusa.com

www.fulbright.bg

www.educationusa.info

www.eca.state.gov

www.ussc.edu.au

семестъра – есенен и пролетен. По-голямата част от висшите училища в САЩ предлагат 
възможности за започване на бакалавърска програма и в двата семестъра. 

СТИПенДИИ
Ако се надявате на стипендия при кандидатстване, трябва да покажете висок успех от сред-
ното образование, резултати на тестовете и други постижения в областта на науката.

ТАКСА зА ОБРАзОВАнИе

САщ

1 
Щат означава „държа-
ва“ на английски език. 
Дори и хората, които 

говорят свободно езика на 
Шекспир, понякога не си дават 
сметка за това. А се оказва 
по-важно, отколкото може би 
си мислите, защото различия-
та между отделните щати са 
много големи. Тези различия да-
ват своето отражение върху 
образователната система и 
върху студентския живот.

2Америка е страна, създадена от емигранти. За-
това хората там са положително настроени към 
чужденците и различните. Освен това там липсва 

традиционното разделение по етнически групи, което е 
характерно за Европа. То донякъде е заменено от разделение 
по раси, но пък българите тук се оказваме от страната на 
мнозинството.

3Културното разнообразие определено е една от 
ключовите характеристики на САЩ. Пригответе се 
да срещнете хора от целия свят в страната с най-

разнообразния културен микс. Срещата с различни хора ще 
разшири хоризонтите ви и ще ви обогати значително. 

4Високите такси в САЩ са безспорен проблем, но аме-
риканските висши училища заемат първите места 
в международните класации за образование. Като 

чуждестранни студенти нямате право на работа никъде 
извън кампуса на университета. Българи, завършили в САЩ, 
споделят, че това е възможност, която не е за испускане, 
тъй като е единственият начин да си докарвате някакви 
доходи сами, докато учите. Има вариант и организациията  
USCIS (U.S. Citizenship & Immigration Services) да ви позволи 
работа извън кампуса след първата година на обучение. 

5Американските университети предлагат много въз-
можности за стажове на своите студенти. Възполз-
вайте се! Напълно легално международните студенти 

могат да стажуват, без да им се заплаща, в редица големи и 
малки компании от бизнеса. Придобитият опит в американ-
ска институция ще бъде огромно предимство в намирането 
на работа извън университета.

нещА, КОИТО 
ТРяБВА ДА знАеТе 
зА САщ

Таксите в САЩ безспорно са много високи. За най-престижни-
те университети започват от 8000 щатски долара и могат 
да достигнат до 35 000 долара годишно. Така наречените 
„community collegues” предлагат обучение и под тези цени. 

РАзхОДИ зА ЖИВОТ
За месечни разходи - наем, храна, транспорт - добре е да се 
предвидят 1000–1200 щатски долара. 

РАБОТА
Студентите в САЩ имат право да работят  
до 20 часа седмично по време на  
обучението си. 
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KОнТАКТИ: 

One Gloucester Place,  
Brighton, East Sussex 
BN1 4AA
Брайтън 
BN1 4AA
+ 44 (0) 1273 665 252 
zoe.zhu@intoglobal.com
www.intostudy.com/en-gb/

СПецИАлнОСТИ:

Business

Engineering

Computing science

Education and many more

into  
university PartnershiPs 

INTO University Partnerships осигурява достъп до получаването на 
бакалавърска или магистърска степен от водещи американски 
университети. Предлагаме академични програми и програми 
на английски език, за да ви подготвим за предизвикателствата 
на едно ненадминато университетско обучение. Осигуряваме 
допълнителна подкрепа, която ще ви помогне да навлезете в 
американска академична среда. В центровете ни в кампусите 
на нашите университети-партньори ще направите първите 
стъпки към получаване на американска диплома с INTO. Учете в 
малко, класическо колежанско градче или в голям метрополитен 
град. Нашите студенти се наслаждават на истинско американ-
ско преживяване, докато учат и живеят с хора от цял свят.

АКРеДИТАцИИ
ACCA за бизнес специалности и ABET за инженерни специал-
ности

КлАСАцИИ 
Класацията USNWR: Oregon State University: №138, University 
of South Florida: №156, Colorado State University: №127, Marshall 
University:№17, Geroge Mason University: №138, Saint Louis University: 
№96, University of Alabama at Birmingham: №149.

СъВМеСТнИ И МеЖДУнАРОДнИ ПРОгРАМИ
Директен прием към всички университети-партньори;
комбинирани програми с  Columbia University (Engineering), 
Wake forest University (Business Management) и Stevens Institute of 
Technology (Software Engineering). 

САщ
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ФИнАнСОВИ УСлОВИя (гОДИшнО) 
Валута   долар
Такса за обучение  зависят от университета и  
   програмата

Здравна осигуровка  задължително трябва да се  
   закупи

ФИнАнСОВА ПОДКРеПА
Стипендии
Финансова помощ
Работа в университета

КРАйнИ СРОКОВе
непрекъснат прием - обикновено 1 месец преди 
започване

ИзИСКВАнИя зА ПРИеМ 
IELTS, PTE, TOFEL, Internal English test
Диплома за средно образование - мин. GPA 2.5, зависи от 
университета и програмата
Апликационна форма
Препоръки - 2

БАКАлАВъРСКИ  
ПРОгРАМИ 2015/2016

14 000 студенти в 20-те 

университета-парнтьори

английски език на 

преподаване

3 години продължителност 

на обучението (бакалавърски 

програми)

СТУДенТСКИ УСлУгИ

Кариерен център

Съветник на международните 
студенти

Академичен център

Възможности за стаж

Възможности за обучение в 
чужбина

Общежития

Спортна база

Условен прием





Bachelor's degree 
guide

2017

Кои са 
сертификатите 
за владеене на 
чужд език?
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Сертификати

езИК  
Английски език

нИВА
Cambridge English: First
Cambridge English: 
Advanced
Cambridge English: 
Proficiency

ИнФОРМАцИя  
зА ИзПИТА 
Изпитите Cambridge 
English: First, Advanced 
и Proficiency са добре 
познати на повечето 
средношколци, които 
изучават активно чужд 
език. Много частни ези-
кови школи също имат 
практиката да записват 
своите възпитаници 
организирано. Всъщност, 
тези три сертификата 
са само малка част 
от всички изпити на 
Cambridge, но именно 
с тях най-често се 
кандидатства във висше 
училище, което ги прави 
особено релевантни за 
този справочник.

ценА 
 • FCE: компютърен/ хар-

тиен вариант – 340/ 
350 лв.

 • CAE: компютърен/ хар-
тиен вариант – 355/ 
365 лв.

 • CPE: компютърен/ хар-
тиен вариант – 370/ 
380 лв. 

Cambridge English

РАзлИКИ МеЖДУ нИВАТА
Докато First e предвиден по-скоро за ученици, то Advanced и 
Proficiency често се полагат и от по-възрастни, кандидат-
студенти и хора, търсещи по-добра работа. Разликите в 
темите на изпитите са несъществени, но трудността се 
повишава чувствително. Скалата на оценяване също пре-
търпя промени през последните години. Оценка A на First 
или Аdvanced, вече носят съответно C1 или С2 по Общата 
европейска езикова рамка – толкова, колкото ако се явите 
на по-високо ниво. 

КОМПОненТИ нА ИзПИТА
 • Четене и употреба на езика (Reading and Use of English) 
 • Писане (Writing) - състои се от две задачи 
 • Слушане (Listening) - слушането с разбиране се състои от 

четири части – комбинация от монолози и диалози от 
най-различни житейски ситуации 

 • Говорене (Speaking) - устната част на изпита се провежда 
в групи от двама или – в редки случаи – от трима кандида-
ти, в различна дата от останалите компоненти на изпита.

РезУлТАТИ
Резултатите от хартиения вариант на изпитите се получават 
в рамките на четири до шест седмици след датата на писме-
ната част от изпита. Резултатите от компютърния вариант 
на изпитите се обявяват около две седмици след датата на 
писмената част от изпита. Всички кандидати имат директен 
достъп до резултатите си чрез онлайн системата за проверка 
на резултати на Кембридж. Индивидуалните данни за достъп се 
изпращат заедно с изпитния график до всеки кандидат. 

ИзПИТнИ ценТРОВе В БългАРИя 
Оторизирани изпитни центрове на Cambridge има само в 
София - 5 на брой. Британски съвет, Аво, Британика, Училища 
Европа и Фарос. Датите за изпитите се обявяват пред-
варително на сайта www.cambridgeenglish.org. Разбираемо, 
кандидатите за Proficiency са по-малко от тези за Advanced, 
което обуславя и по-малкото изпитни центрове.

ПОлезнИ ВРъзКИ
www.cambridgeenglish.org/
www.britishcouncil.bg
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Сертификати

езИК 
Английски език

ИнФОРМАцИя  
зА ИзПИТА 
През 1962 г. се провеж-
да конференция с учас-
тието на 30 държавни и 
частни образователни 
институции от САЩ, 
където се обсъждат 
възможностите за 
прием на чуждестранни 
студенти в американ-
ските университе-
ти. Конференцията 
завършва с препоръка 
за създаване на стан-
дартизиран изпит за 
проверка на знанията 
по английски език. От 
създаването му до днес, 
на теста са се явили 
почти 30 милиона души. 
Макар да е създаден в 
САЩ, днес се приема в 
цял свят. iBT – oзначава-
изпит, който се провеж-
да на компютър. Това е 
и най-разпространеният 
вариант на изпита и 
в този материал ще 
говорим именно за него. 
Тестът на хартиен но-
сител се нарича PBT.

ценА  
Цената към 2016 г. е 215 
щатски долара, независи-
мо от изпитния център, 
в който се явявате. 

TOEFL iBT
Test of English as a Foreign Language 

РАзлИКИ МеЖДУ нИВАТА
Изпитът TOEFL iBT не е структуриран по Общоевропей-
ската езикова рамка и не може да се каже, че има „нива“. 
Съществуват изпити, като TOEFL Junior Tests, които са 
предвидени за ученици от средното училище и имат малко 
по-различна структура, но за тях е по-добре да говорим в 
отделен материал. 

КОМПОненТИ нА ИзПИТА
Изпитът се състои от 3 части:
 • Слушане с разбиране (Listening Comprehension)
 • Структура и писмено изразяване (Structure and Written 

Expression)
 • Четене с разбиране и лексика (Section III: Reading 

Comprehension and Vocabulary).

РезУлТАТИ
Тестът се оценява по скала от 0 до 120 точки. Всеки от 
четирите компонента носи по максимум 30 точки, като резул-
татите впоследствие се събират. Вашата оценка ще бъде 
публикувана онлайн в рамките на две седмици след датата на 
изпитването. Резултатите се изпращат директно към универ-
ситетите, които сте избрали, когато сте се регистрирали за 
теста. Много важно е да подчертаем, че ТОЕFL е с ограничен 
срок на валидност - само 2 години. 

ИзПИТнИ ценТРОВе В БългАРИя 
TOEFL е сред сертификатните изпити в България с най-
много изпитни центрове, разположени в различни части на 
страната.  Изпитните сесии и евентуални промени се обя-
вяват редовно на http://www.ets.org/. В по-големите центро-
ве, като този в София например, изпитите се провеждат 
по три пъти месечно, а в по-малките – по веднъж. Нови 
дати се обявяват през всеки 3 до 4 месеца. Градовете, в 
които можете да положите TOEFL iBT у нас, са:
Благоевград, Бургас, Гоце Делчев, Пазарджик, Пловдив, Со-
фия, Варна, Велико Търново.

ПОлезнИ ВРъзКИ
www.ets.org
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Какво е lelts?
IELTS (International English Language Testing System) е най-популярният тест по английски 
език в света за обучение и работа в чужбина, проведен над 2,7 милиона пъти през 2015г. 
Над 9000 организации в целия свят признават IELTS като надеждно доказателство за уме-
нията по английски език. Сред тях са университети, колежи, държавни институции и рабо-
тодатели в Австралия, Канада, САЩ, Нова Зеландия, Обединеното кралство и др. Тестът 
придобива особено голяма популярност в САЩ, където броят на признаващите го инсти-
туции е над 3000 и нараства непрекъснато. IELTS е изискване и за кандидат-студентите в 
програми, провеждани на английски език, в повечето университети в Европа (включително 
и в България).  

Какво включва тестът ielts?
IELTS тества всички езикови умения: 
Слушане: около 30минути;
Четене: 60 минути;
Писане: 60 минути;
Говорене: 11-14 минути.
Устното интервю е интерактивно и се провежда с квалифициран изпитващ, вместо компютър, за 
да можете да демонстрирате най-доброто от уменията си. 

ielts academic или ielts general training?
В зависимост от това дали IELTS Ви е необходим за обучение или за работа в чужбина, можете 
да избирате между двете версии на теста, съответно Academic или General Training. Всеки един 
от вариантите  поставя оценки от начинаещ до свободно владеещ, съгласно Общоевропейската 
езикова рамка (CEFR). 

резултати
Оценките са между 1 (най-ниска) и 9 (най-висока).

IELTS 9.0 8.5 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 5.0 4.5 4.0

CEFR C2 C1 B2 B1

Можете да проверите резултата си онлайн 13 дни след датата на теста. Ако сте от София, 
можете лично да получите Вашия IELTS Test Report Form в Британски съвет.

Къде и кога можете да се явите на теста?
През 2017 г. IELTS ще се провежда от Британски съвет в 7 града в страната: Бургас, Варна, 
Велико Търново, Враца, Пловдив, София и Русе. Всеки месец има налични изпитни дати, които 
можете да проверите на www.britishcouncil.bg/exam/ielts. 
Таксата за изпита през 2016 г. е 375 лв., а през 2017 г. – 385 лв.  

информационни центрове за ielts близо до вас
Седемте информационни центъра за IELTS се намират в градовете Благоевград, Варна, Велико 
Търново, Пловдив, Русе, Свищов и Стара Загора. Те са в офисите на Orange BG, регионален парт-
ньор на Изпитна дейност за Британски съвет България.

Сертификати
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КАК дА ПоСтигНете доБри реЗултАти НА теСтА ielts

Златната формулата за успех на всеки един международно-признат тест по английски 
език е да имате необходимите знания, да познавате добре съдържанието му и да сте 
спокойни и уверени в деня на изпита. Много често явяващите се на изпит решават, че 
могат да получат висока оценка заради добрите си умения и опит в употребата на езика, 
макар и да не са запознати с неговия формат.  Дългогодишният ни опит обаче показва, 
че подценяването на подготовката за конкретния тест често е повод за разочарование. 
Постигането на желания резултат от IELTS (International English Language Testing System) 
не прави изключение от това правило. 

имате ли необходимите знания по английски език?
Съветваме Ви да се доверите на специалист, който да провери настоящите Ви умения и 
да определи нивото Ви според Общоевропейската езикова рамка (CEFR). Такава проверка 
можете да направите и в Британски съвет, където безплатно тестваме всички канди-
дат-курсисти по време на регистрацията за курсовете ни в София.  

Как най-добре да се подготвите за ielts?
Британски съвет Ви предлага множество курсове, ресурси и материали за подготовка 
специално за теста IELTS. Ето някои от тях: 

 • road to ielts: След като се регистрирате за теста, ще получите достъп до този 
онлайн курс, който съдържа богато количество материали, достатъчни за около 30 часа 
самоподготовка.  Можете да изпробвате безплатно 10-часовата версия на Road to IELTS 
още сега на www.roadtoielts.com

 • Подготвителни курсове в Британски съвет: В учебния ни център в София ще 
получите най-добрата подготовка за IELTS. Графикът на специализираните подготвител-
ни курсове можете да видите в раздел „Обучение по английски“ на сайта на Британски 
съвет. Ако се регистрирате за изпита преди началото на курса, ще получите и отстъпка 
от 70 лв. 

 • Подготвителни курсове в страната: Ако живеете извън София, можете да се 
подготвите чрез курс, разработен от Британски съвет, но организиран във Вашия град 
от Orange BG – регионален партньор за Изпитна дейност на Британски съвет България. 
Посетете www.orange.bg за повече информация.  

 • Безплатни онлайн ресурси: Възползвайте се от богатството от безплатни мате-
риали, разработени от Британски съвет, включително пробни тестове, видео-серии, мо-
билните приложения за Вашия таблет или телефон „IELTS WordPower”, „1001 ways to speak 
English”, онлайн курс „Understanding IELTS: Techniques for English Language Tests”, съвети за 
изпитния ден – всичко това ще намерите на takeielts.britishcouncil.bg. 

Искате да научите повече? Свържете се с нас: 
Британски съвет България
ул. „Кракра” 7, гр. София 
T +359 (0)2 942 43 44 M +359 (0) 887 42 43 44
contact@britishcouncil.bg 
www.britishcouncil.bg
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езИК  
Френски език

нИВА
DALF C1
DALF C2

ИнФОРМАцИя  
зА ИзПИТА 
DALF се наричат 
двете най-високи нива 
на поредицата DELF/
DALF, която се състои 
от цели шест изпита, 
всеки от които съот-
ветства на степените 
в Общата европейска 
езикова рамка. Първите 
четири от тях носят 
името DELF (съкрате-
но от Diplôme d'ôtudes 
en langue franôaise). Но 
за да кандидатствате 
във френски универ-
ситет, се изисква да 
притежавате минимум 
диплома DELF B2 или 
дори DALF C1.

ценА 
Цените за най-високите 
нива на изпитите са 
както следва:
DELF (ниво B2)  - 240 лв.
DALF (ниво C1)  - 250 лв. 
DALF (ниво C2)  – 250 лв. 

DALF
Diplôme approfondi de langue française

РАзлИКИ МеЖДУ нИВАТА
Кандидатите, издържали успешно изпит DALF С1, показват, 
че владеят свободно езика. Могат да се изразяват свободно 
и спонтанно, и притежават богат речник. Могат да съста-
вят ясни и добре структурирани текстове на френски език, 
бързо и съгласно предварително зададени изисквания. Тези, 
които успешно са положили DALF C2, могат да се изразяват 
точно и спонтанно, не само в ежедневните разговори, но и 
в ситуации, изискващи професионален или академичен дис-
курс. Притежателите на ниво С2 са специалисти по езика и 
в много страни имат правото дори да преподават. 

КОМПОненТИ нА ИзПИТА
Има различния между компонентите на DALF С1 и DALF С2. 
За ниво C1 те са „по-стандартни“. Изпитът продължава 
общо 4 часа, а упраженията се разделят на четири части:
 • Четене с разбиране
 • Слушане с разбиране 
 • Писане
 • Говорене

При ниво DALF С2 има някои промени. Компонентите са 
сведени до 2, а времетраенето на изпита е по-кратко -  3 
часа и половина.
 • Слушане и говорене  (Кандидатите дебатират с изпит-

ващите по даден въпрос)
 • Писане и разбиране на езика (Кандидатите трябва да 

напишат доклад).

РезУлТАТИ
Резултатите са готови около месец след изпита. Всеки ком-
понент на изпита за нива С1 носи по 25 точки, а за ниво С2 – 
по 50. И в двата случая общият резултат е сто точки. Всеки 
кандидат трябва да изкара поне 50 от 100, както и поне 5 от 
25, на всеки компонент. 

ИзПИТнИ ценТРОВе В БългАРИя 
Изпитни центрове у нас има в общо четири града:
София, Варна, Бургас, Стара Загора.

ПОлезнИ ВРъзКИ
www.institutfrancais.bg
www.ciep.fr

Сертификати
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езИК  
Испански език

нИВА
От А1 до С2, съгласно 
Общоевропейската ре-
ферентна езикова рамка

ИнФОРМАцИя  
зА ИзПИТА 
DELE  (съкратено от 
Diplomas de Español 
como Lengua Extranjera) 
са серия от изпити, 
организирани от „Ин-
ститут Сервантес” 
към Министерството 
на образованието на 
Кралство Испания. Това 
е най-широко разпрос-
траненият сертифика-
тен изпит по испански 
език за чужденци с 
друг роден език. Всяка 
година се явяват около 
60 000 души, в над 800 
изпитни центъра, в 
повече от 100 страни.

ценА 
DIPLOMA A1: 100 лв.
DIPLOMA A2: 105 лв.
DIPLOMA В1: 125 лв.
DIPLOMA В2: 170 лв.
DIPLOMA C1: 185 лв.
DIPLOMA С2: 205 лв. 

DELE
Diplomas de Español como Lengua Extranjera

РАзлИКИ МеЖДУ нИВАТА
Първите три нива (отговарящи на А1 до В1 по общоевро-
пейската езикова рамка) на изпита най-често се полагат 
от деца в ученическа възраст, тъй като не се приемат за 
кандидатстване във висше учебно заведение. B2, C1 и С2 са 
по-подходящи за кандидат-студенти и кандидат-магистри, 
които желаят да се обучават на испански език. 

КОМПОненТИ нА ИзПИТА*
 • Използване на езика, четене и слушане с разбиране  

(времетраене: 105 минути)
 • Интегрирани езикови умения; слушане и четене с писме-

но изразяване (времетраене: 150 минути)
 • Устно изрязване и взаимодействие (времетраене 20 

минути, плюс още 30 за подготовка).

РезУлТАТИ
От „Институт Сервантес” публикуват резултатите до 
три месеца след полагането на изпита, след предварително 
одобрение на оценките от проверяващи от Университета на 
Саламанка. Кандидатите трябва да се справят достатъчно 
добре с всичките части, за да издържат успешно изпита. 

ИзПИТнИ ценТРОВе В БългАРИя 
Изпитите DELE към момента се провеждат в различни 
образователни институции в шест български града. По 
един изпитен център има във Варна, Велико Търново, Бургас, 
Пловдив и Русе, а в София са разположени два. В Русе и Плов-
див изпити се провеждат само през май и ноември. 
София: „Институт Сервантес”; Нов български университет
варна: IV Езикова гимназия „Фредерик Жолио-Кюри”
велико търново: Великотърновски университет „Св .св. 
Кирил и Методий”
Бургас: ГРЕ „Г.С. Раковски”
Пловдив: ЕГ „Иван Вазов”
русе: СОУ за европейски езици „Св. Константин-Кирил Философ” 

ПОлезнИ ВРъзКИ
www.sofia.cervantes.es
www.exteriores.gob.es/embajadas/sofia

* за нивата, подходящи за кандидат-студенти
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езИК  
Немски език

нИВА
В2 до С1

ИнФОРМАцИя  
зА ИзПИТА 
TestDaF е езиков изпит 
на напреднало ниво. По 
шестстепенната скала 
за отчитане нивото на 
развитие на уменията 
на Общоевропейската 
езикова рамка той по-
крива нивата В2 до С1 
и е признат от всички 
висши учебни заведе-
ния в Германия като 
достатъчно условие за 
допускане до следване в 
тях. Знания по отделни-
те учебни предмети не 
се изискват – проверя-
ват се само уменията 
по немски.

ценА  
Цената за явяване на 
TestDaF e 260 лв. Оста-
налата част от про-
цедурата за записване 
протича изцяло онлайн. 
Първоначално запазва-
те място чрез сайта 
на „Гьоте Институт”, 
а в последствие се ре-
гистрирате и на www.
testdaf.de. 

TestDaF
Test Deutsch als Fremdsprache

РАзлИКИ МеЖДУ нИВАТА
Кандидатите могат да постигнат една от 3 различни оцен-
ки (TDN 3; TDN 4; TDN 5). Всяка една от тези оценки реално 
определя различно ниво на владеене на езика, макар самият 
TestDaF да е един. 

КОМПОненТИ нА ИзПИТА
Изпитът протича по следния начин: 
 • Четене с разбиране – разделено на 3 части,  с общо 30 

задачи (50 мин.)
 • Нанасяне на решенията от предния компонент в листа 

за отговори (10 мин.)
 • Слушане с разбиране, 3 части, 25 задачи (около 30 мин.)
 • Нанасяне на решенията от предния компонент в листа-

та за отговори (10 мин.).

Следва по-дълга почивка от 40 минути. След нея кандидати-
те се разделят на 2 групи за писмената и устната част. 
Писането отнема 1 час, като междувременно другата група 
изпълнява устния изпит, който се състои от седем задачи. 
После местата се разменят.

РезУлТАТИ
Шест седмици след изпита кандидатите научават резултати-
те си и още една седмица по-късно получават диплома за успеш-
но положен ТestDaF. Тя съдържа отделна оценка (от TDN 3 до TDN 
5) за всяка една от четирите части. В случай че най-ниската 
оценка (TDN 3) не бъде постигната, като оценка се изписва „под 
3”. Документът е с безсрочна валидност. По правило, за да бъде 
допуснат да следва в немски университет, кандидатът трябва 
да бъде оценен с поне TDN 4 на всички части.

ИзПИТнИ ценТРОВе В БългАРИя 
 • „Goethe-Institut” България - София
 • Технически университет - София
 • ПУ „Паисий Хилендарски„ – Пловдив
 • Езиков Център - Варна
 • ВТУ „Св. св. Кирил и Методий„ – Велико Търново

ПОлезнИ ВРъзКИ
www.testdaf.de
www.goethe.de
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