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Някой знае ли какво стана с усмивките 

на хората в чуждите държави? 

Същите онези усмивки, които години наред 

тези, които живееха или пътуваха повече зад 

граница и държаха да ни убедят какъв рай е 

там, противопоставяха на нашите намусени 

физиономии. Заради световната криза ли, зара-

ди предсказанието на маите за края на света 

ли, но напоследък никъде не ги виждам тези 

прословути усмивки. Не и на живо в държавите, 

които посетих; не и по телевизията, при слу-

чайни улични кадри; не и на снимки от чужбина, 

които често идват в списанието.

Усмихнатият чужденец все повече ми убягва. 

Разбираемо е, доскоро той не познаваше тол-

кова отблизо това по-грозновато лице на 

действителността - което пък ние тук позна-

ваме твърде добре от години – безработица, 

несигурност за бъдещето, свити доходи. Не е 

много трудно да бъдеш лъчезарен, когато в 

общи линии живееш добре. 

Виж, да си такъв, когато не всичко е както 

трябва, вече е нещо много, много ценно и за-

служава уважение. Ние, българите, като че ли 

започваме да го осъзнаваме и ми се ще да вяр-

вам, че все повече ще го прилагаме, а 

чужденците... и те ще си върнат усмивките. 

Достатъчно е по-често да се сещат, че най-

тъмно е малко преди да се развидели.    
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студентски живот

Желанието ми да следвам в чужбина 

се зароди още през първата година в 

езикова гимназия. За целите на този 

разказ нека речем, че идеята ме е 

осенила в една от безсънните нощи преди контролно 

на думи, след 20 изписани реда с „Staatsangehörigkeit”. 

Завършвайки паралелка за усилено изучаване на 

немски език получих сертификат -  т.нар. Deutsches 

Sprachdiplom, който позволява кандидатстване в 

немски университети без допълнителни изпити. 

Като изключим „интересния” период с превод на 

документи и легализиране на дипломи, моето канди-

датстване ми се стори много по-лесно от ученето 

на теми за български ВУЗ-ове. 

Повечето немски уни-
верситети приемат доку-
менти от чуждестранни 
студенти чрез посредни-
чеството на асоциацията 
Uni-assist. Процесът за кан-
дидатстване е описан как-
то на електронната стра-
ница на Uni-assist, така и на 
сайтовете на учебните за-
ведения, заедно с допълни-
телна информация относно 
изисквания и необходими до-
кументи. 

Изборът на универси-
тет може да е повлиян от 
много фактори – ранкинг, 
местоположение, специал-
ности, впечатления на на-
стоящи студенти. В моя 
случай специалността 
беше решаващият крите-
рий. С помощта на моето 
рационално мислене и добре 
познатия на всички Везни 
метод на изключване бях 
достигнала до извода, че ми 

се занимава с бизнес и ико-
номика. За щастие сега 
това ми се струва най-до-
брото решение, но поглеж-
дайки назад осъзнавам кол-
ко не-информиран е бил 
този избор. Училището не 
ни подготвя за този преход 
и е напълно нормално човек 
да се чувства объркан и да 
не знае към какво да се на-
сочи. В Германия например, 
повечето хора правят дву-
годишен стаж преди да за-
почнат следването си. Дру-
ги използват това време за 
пътуване в чужбина, но 
като цяло малко са тези, 
които се втурват към уни-
верситета веднага след 
училище, именно защото на 
тази възраст ти липсва 
опит, за да решиш с какво 
ти се занимава цял живот. 
Обратно към моя избор след 
това кратко лирическо от-
клонение - приех поканата 
на Hochschule Osnabrück за 

Визитка
Име: Радостина Тодорва
Възраст: 23 години
Специалност: B.A. International Business   
 and Management и B.A   
 (Hons) Business Management  
 with Finance 
Град: Оснабрюк, Германия/   
 Единбург, Шотландия

HS OSNABRÜCK & 
EDINBURGH NAPIER 
UNIVERSITY

HS OSNABRÜCK & 
EDINBURGH NAPIER 
UNIVERSITY
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специалността International 
Business and Management. 

Програмата ме привлече с 
това, че обхваща широк спектър 
от дисциплини, давайки една добра 
база за избор на магистратура и 
предлага изучаване на още един 
език, за мен испански. Преподава-
нето се извършва на немски и ан-
глийски и включва модули като мак-
ро- и микро-икономика, бизнес 
математика, финанси, човешки ре-
сурси, логистика, маркетинг, кор-
поративно право, европейска инте-
грация, счетоводство и т.н. След 
първите два семестъра всеки сту-
дент избира специализация, т.е. 
три допълнителни модула от една 
дисциплина, които разглеждат ма-
терията в повече детайли. Аз из-
брах да специализирам финанси. 

През първата седмица в уни-
верситета новите студенти полу-
чават пакет с информация за спе-
циалността, където подробно са 
обяснени правилата за посещаване 
на лекции, записване в онлайн сис-
темата с материали, полагане на 
изпити и т.н. В тази папка има и 
примерна програма, която обаче 
студентът не е длъжен да следва. 
Като изключим разделянето на 
предметите в две групи и изисква-
нето изпитите от първа група да 
се положат преди тези от втора, 
всеки е свободен да структурира 
програмата си така както му е 
най-удобно. С други думи човек 
може да се яви на един или десет 
изпита на семестър. За да завър-
шиш програмата в предвидения 
срок (в моя случай шест семестъ-
ра) се препоръчва да взимаш по 30 
ECTS точки на семестър, което в 
повечето случай се равнява на 
шест предмета. Шест предмета с 
лекции от час и половина по два 
пъти в седмица са 18 часа на сед-
мица, което не включва класове за 
допълнителни упражнения, групови 
задачи, писане на курсови работи и 
самостоятелна подготовка. По-го-
лямата част от деня на среднос-
татистическия студент премина-
ва в университета. Елементите, 
образуващи крайната оценка са 
строго индивидуални за всеки 
предмет. Повечето преподаватели 
се концентрират единствено вър-
ху крайния изпит, но някои комбини-
рат групови или индивидуални зада-
чи, презентации и изпит. Сесиите 
обикновено са доста тежки, не за-

щото материалът е особено тру-
ден, но просто защото е много 
като обем. Таксите са около 650 
евро на семестър, което включва 
карта за безплатно пътуване с 
градски транспорт и влак в цялата 
провинция Долна Саксония.

Едно от изискванията в моята 
специалност беше да прекарам 
един семестър в партньорски уни-
верситет в чужбина. Списъкът с 
учебни заведения беше доста дъ-
лъг, но една от опциите ме привле-
че с възможността за получаване 
на двойна диплома, в случай че ос-
танеш два семестъра вместо 
един. Това беше нова инициатива 
на HS Osnabrück и Edinburgh Napier 
University  и се предлагаше за първи 
път, но много ми допадна като идея 
и реших да кандидатствам. Освен 
вътрешното класиране за отпус-
натите места, документи трябва-
ше да се подадат и към UCAS, аген-
ция, подобна на Uni-assist, която 
обработва документите на всички 
кандидат-студенти във Велико-
британия. На сайта им има доста 
информация и съвети за избора на 
университет и специалност. 

Получих място и след две годи-
ни в Германия се преместих в 
Единбург, Шотландия, един от най-
красивите градове, в които съм 
била. Университетът има няколко 
факултета, единият от които се 
намира в стар замък, на върха на 
един хълм. Атмосферата, култура-
та и хората са много по-различни 
от тези в Германия, но това е тема 
за друг разговор. Важно е да се от-
бележи, че до този момент обуче-
нието за бакалавърска степен в 
Шотландия е безплатно за гражда-
ни от Европейския Съюз. Необходи-
мо е да се кандидатства за сти-
пендия от правителствената 
агенция SAAS, но процедурата е 
по-скоро формалност. Системата 
за обучение е доста по-различна 
от немската. Бакалавърска сте-
пен в Шотландия може да се завър-
ши за три или четири години, ес-
тествено четвъртата година се 
цени по-високо и е изискване за ня-
кои магистърски програми. Тъй 
като обстановката много ми харе-
са, а университетът ми предлага-
ше място за четвърта година, ре-
ших да остана и да завърша 
Bachelor of Honours. След доста 
преговори немският университет 
се съгласи да приеме дипломната 
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работа, написана в Шотландия и 
така се сдобих с две дипломи – B.A. 
International Business and Management 
и B.A (Hons) Business Management with 
Finance.

В Napier предметите са разделе-
ни на нива по трудност, отговарящи 
на годината на обучение. Докато в 
Оснабрюк модулите са задължител-
ни и студентът може да избира по 
колко и в какъв ред да полага изпити, 
в Единбург изборът на предмети е 
доста голям и свободен в рамките 
на специалността. Студентите по 
програма Еразъм проявяват голям 
интерес към модула „Шотландска 
култура”, който включва ходене по 
музеи и дегустация на уиски. Задъл-
жителният брой модули на семестър 
е три, всеки от които носи по 10 
ECTS точки. Лекциите са двучасови, 
в повечето случаи два пъти в седми-
ца за предмет. Оценката почти ви-
наги се образува от няколко елемен-
та, включително курсови работи, 
презентации, онлайн тестове и гру-
пови задачи, което прави сесиите не 
толкова натоварващи. Ако трябва 
да съм честна след четири семестъ-
ра в немски университет ми беше 
доста странно да се появявам на 
лекции за 10-12 часа на седмица. Ос-
вен това обемът на материала за 
предмет от 10 кредита, не беше 
много по-различен от този за 5 в Гер-

мания. Като цяло стилът на обуче-
ние е друг и много повече се разчита 
на самостоятелна работа и писане 
на доклади, което между другото 
беше много добра потготовка за ди-
пломната. Повечето преподаватели 
са на разположение, ако някой има 
нужда от допълнителна помощ, а при 
желание студентите могат да поис-
кат и личен ментор (какъвто бях и аз 
през втората си година в универси-
тета).

Град като Единбург привлича хора 
от цял свят. Шейсет процента от 
студентите в моя факултет бяха 
чужденци, което ти дава възмож-
ност да научиш много за чуждите 
култури и прави общуването много 
интересно. В отбора ми по баскет-
бол имаше момичета от 10 различни 
националности. Ще се учудите колко 
добре се справят с песента „И да 
паднем, и да бием, пак ще се напием” 
на път за някой мач от универси-
тетската лига. 

По-активният социален живот в 
Шотландия лично на мен допадна по-
вече като среда, но това къде човек 
се чувства добре е строго индивиду-
ално и при наличие на желание е въз-
можно навсякъде да намериш социа-
лен кръг, в който да бъдеш себе си. 
По отношение на възможности, под-
крепа и качество на образованието 
и двата университета са ми дали 
много и като цяло очакванията ми се 
оправдаха. 

Ще завърша с няколко думи за 
трудовия пазар във Великобритания 
и връзката между университета и 
професионалното развитие. Още с 
приема във ВУЗ студентите са на-
сърчавани да търсят летни стажо-

ве и контакт с работодатели. Голе-
мите фирми организират цели 
кампании по университетите, пред-
ставяйки себе си и възможностите 
които предлагат за настоящи и за-
вършващи студенти. Обикновено 
търсят хора с високи академични ре-
зултати, получили бакалавърска 
степен в близките 2 години за т.нар. 
„Graduate Schemes” и предлагат ин-
тензивна програма, включваща ра-
бота на пълен работен ден и допъл-
нително обучение или професионална 
квалификация. Процесът за канди-
датстване за такива програми се 
състои от няколко етапа и понякога 
започва една година преди самия 
старт на работата. В Единбург 
(както и в повечето университети) 
се предлагат допълнителни курсове 
за писане на CV, мотивационни пис-
ма, техники за сполучливо предста-
вяне на интервюта и подготовка за 
типовете индивидуални и групови 
задачи, които работодателите по-
ставят като част от набирането 
на кадри. Що се отнася до мен, в мо-
мента работя по такава три-годиш-
на програма във финансовия отдел 
на B&Q, компания в сектора „Направи 
си сам” със седалище Саутхамптън, 
Южна Англия. Финансовият екип се 
състои от 200 души, разделени на 
пет основни звена и работата ми 
включва едногодишни ротации в три 
от тях. Компанията спонсорира обу-
чението ми за професионална квали-
фикация CIMA (Chartered Institute of 
Management Accountants), така че в 
момента всеки втори уикенд прекар-
вам на лекции.

На всички кандидат-студенти 
пожелавам успех - да намерите най-
подходящото място за себе си, къде-
то да се чувствате добре, да бъде-
те успешни, мотивирани и да 
харесвате това, което правите.

разказа: Радостина Тодорва

студентски живот
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изпити и сертификати

Всеки, който се интересува от кандидатстване във Великобритания, 

в зависимост от фазата на проучване започва да научава едно по 

едно необходимите за това неща. Разбира, че процесът протича през 

централизираната служба UCAS; че ще му е нужен езиков сертифи-

кат, вероятно препоръки и мотивационно есе. В един момент ще 

научи, че за прием в някои специалности и в някои университети се 

държат изпити. Част от тях вече сме представяли на страниците 

на списанието - BioMedical Admissions Test (BMAT) – когато се изуча-

ват определени курсове в областите медицина, ветеринарна меди-

цина и биомедицина; National Admissions Test for Law (LNAT) – за право, 

и UK Clinical Aptitude Test (UKCAT) – медицина и дентална медицина. 

Кои обаче са другите изпити, с които може да ви се наложи да се 

запознаете, ако кандидатствате във Великобритания?

ИЗПИТИ ЗА ПРИЕМ ВЪВ
ВИСШИУЧИЛИЩАОТ
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

За прием в
University of Cambridge:
Modern and Medieval Languages Test 

(MML) – държи се, ако кандидат-
ствате в програма по модерни и 
средновековни езици.

Sixth Term Examination Papers (STEP) 

– държи се, ако кандидатствате в 
програми в областта математика. 
(Този тест се държи и при кандидат-
стване в University of Warwick)

Thinking Skills Assessment (TSA 

Cambridge) – държи се при кандидат-
стване в някои от колежите на уни-
верситета в програми в областите: 
компютърни науки, естествени нау-
ки, икономика, политически науки, 
психология и социология.

В University of Ulster изискват да 
се държи Health Professions 

Admissions Test (HPAT), когато ще 
се посещават някои медицински кур-
сове.

За прием в програмата European 
Social and Political Studies на University 
College London се държи Thinking 

Skills Assessment (TSA).

За повече информация можете да 
посетите страницата на UCAS 
(www.ucas.com), както и да се обър-
нете към Британски съвет, където 
се полагат някои от тези изпити и 
където за Sixth Term Examination 

Papers (STEP) ще се проведе изпит-
на сесия през юни, а регистрацията 
е от 15-ти март до 26-ти април.

материал на Ивайло Ганчев

За прием в
University of Oxford:
Classics Admissions Tests (CATS) – 
държи се, ако кандидатствате в 
програмите Classics,  Classics and 
English, Classics and Modern 
Languages,  Classics and Oriental 
Studies.   

English Literature Admissions Test 

(ELAT) – държи се, ако кандидат-
ствате в бакалавърски програми в 
областта на английския език.

History Aptitude Test (HAT) - държи 
се, ако кандидатствате в програ-
ми, които включват история.

Mathematics Aptitude Test (MAT) – 
държи се, ако кандидатствате в 
програми, които включват мате-
матика.

Modern Languages and Linguistics 

Aptitude Tests (MLLAT) –  държи се, 
ако кандидатствате в програми по 
модерни езици.

Physics Aptitude Test (PAT) –  държи 
се, ако кандидатствате в програ-
ми, които включват физика.

Thinking Skills Assessment (TSA 

Oxford) – държи се, ако кандидат-
ствате в програми в областите: 
философия, политика и икономика, 
икономика и мениджмънт, експери-
ментална психология, психология и 
философия.
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КАКВИ СЕРТИФИКАТИ НА 

УНИВЕРСИТЕТА КЕЙМБРИДЖ 

МОГА ДА ПОЛУЧА?

АВО-Бел предлага абсолютно 
всички сертификатни изпити на 
Cambridge ESOL. Това включва не 
само езиковите сертификати, които 
се използват за кандидатстване в 
университети и търсене на работа 
като FCE, CAE и CPE, но и изпити 
като YLE Starters, Movers и Flyers– 
тестове за деца от 7 – 12-годишна 
възраст, изпитите KET, PET – много 
популярни сред учениците от про-
гимназиален курс, сертификатите 
по бизнес английски BEC и други. За 
повечето изпити на Cambridge ESOL, 
кандидатите могат да избират 
между варианти на хартия и на ком-
пютър, като от 2013 година, този 
вариант ще е достъпен и за най-ви-
сокото ниво CPE. При компютърния 
вариант интервюто в частта Гово-
рене се провежда както и досега, до-
като останалите 4 части се про-
веждат в един ден в някоя от 
чудесните ни бази в София или стра-
ната.

В КОИ ГРАДОВЕ МОГА ДА СЕ 

ЯВЯ НА ИЗПИТ?

Новост в изпитите на Cambridge 
ESOL е, че АВО-Бел  ги провежда не 
само в София, но и в голям брой гра-
дове в цяла България. От скоро про-
веждаме изпити в 30 града в Бълга-
рия, като освен големите окръжни 
градове като Пловдив, Варна, Стара 
Загора, Велико Търново, Русе, Плевен 
и други, списъкът включва и по-мал-
ки населени места като Гоце Делчев, 
Ботевград, Козлодуй. Лесно може да 

Най-често задаваните въпроси за 
сертификатите Cambridge

СПЕЦИАЛИСТИТЕ НА АВО-БЕЛ ОТГОВАРЯТ
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проверите кой е най-близкият до вас 
град, в който се провеждат изпити 
на нашия уебсайт www.cambridgeesol-
avo.com. Наша амбиция е за в бъдеще 
все повече да разширяваме геогра-
фията на сертификатните изпити у 
нас. Това намалява допълнителния 
стрес, на който са подложени канди-
датите при едно пътуване до напри-
мер София, Пловдив или Варна и съ-
ответно създава предпоставки за 
по-добро представяне. Не на послед-
но място, това намалява разходите 
на кандидата за пътуване, нощувки и 
други, които понякога са доста сери-
озни.  

НЕОБХОДИМО ЛИ Е ДА СЪМ 

ПОСЕЩАВАЛ КУРС В АВО-БЕЛ, 

ЗА ДА СЕ ЯВЯ НА ИЗПИТ?

Не е необходимо. АВО-Бел е изця-
ло отворен изпитен център на 
Cambridge ESOL. Това означава, че 
имаме право да изпитваме както 
наши курсисти, така и кандидати, 
които не са се подготвяли при нас, 
независимо от нивото или варианта 
на изпита. Въпреки това, подготов-
ката в АВО-Бел е предпоставка за 
отлично представяне на изпитите 
на Cambridge ESOL. Двадесет и две 
годишният ни опит в обучението по 
английски език е гаранция за вашия 
успех.

КАК МОГА ДА СЕ 

РЕГИСТРИРАМ ЗА ИЗПИТ?

Регистрацията за изпит на 
Cambridge ESOL в АВО-Бел е макси-
мално улеснена за кандидатите. Ние 
сме единственият център в Бълга-
рия, който предлага онлайн регис-
трация за тези изпити. Просто по-
сетете www.cambridgeexams-avo.
com и се регистрирайте за изпит в 
рамките на няколко минути от удоб-
ството на вашия собствен дом. В 
момента на разположение на канди-
датите са изключително голям брой 
дати, средно по две дати на ниво 
всеки месец, а резултатите биха 
могли да са достъпни в съвсем крат-
ки срокове - например две седмици 
след датата на изпита. Крайните 
срокове за регистрация също са на-
малени драстично, като за компю-
търния вариант те са до две седми-
ци преди самия изпит.

КОЙ СЕРТИФИКАТ ДА ИЗБЕРА, 

АКО МИ ПРЕДСТОИ ДА 

КАНДИДАТСТВАМ В ЧУЖД 

УНИВЕРСИТЕТ – САЕ, IELTS 

ИЛИ TOEFL?

И трите сертификата са призна-
ти от университети, държавни ин-
ституции и организации по цял свят. 
Нашият съвет към бъдещите сту-
денти – ако се колебаете, допитай-
те се до избраните университети. 
Но не забравяйте, че за разлика от 
IELTS и TOEFL, които са валидни 
само 2 години, сертификатът САЕ 
ще ви служи дълги години – не само 
при постъпване в университета, а и 
за магистратура и работа след 
това. 

Освен това, ако кандидатства-
те във Великобритания, само САЕ 
ще ви донесе допълнителни точки, 
които UCAS ще добави към вашия 
бал.

FCE СЪЩО ЛИ Е ПОЛЕЗЕН?

Все по-често ученици, студенти 
и неучащи прескачат FCE и предпо-
читат да се подготвят за изпит 
САЕ, но трябва да знаят, че 
Cambridge ESOL почти ежемесечно 
обновява огромния си списък с обра-
зователни и държавни институции и 
работодатели от целия свят, които 
признават сертификат FCE за при-
ем или започване на работа. Ако се 
тревожите дали този сертификат 
ще ви е достатъчен за вашата цел, 
просто проверете списъка в нашия 
специализиран изпитен уебсайт 
www.cambridgeexams-avo.com.

И ВЪПРЕКИ ТОВА 

КУРСИСТИТЕ СЕ ОРИЕНТИРАТ 

НАЙ-ВЕЧЕ КЪМ САЕ. КОЛКО 

ВРЕМЕ ОТНЕМА ПОДГОТОВКА-

ТА ЗА ТОВА НИВО?

Един амбициозен курсист може 
да се подготви за полагане на изпит 
САЕ според времето, с което разпо-
лага и нивото, от което започва 
подготовката си. Може да си избере 
5 или 8-месечен курс в АВО-Бел през 
учебната година, който през лятото 
да съчетае с интензивен 1-месечен 
курс през юли или август и така бър-
зо да достигне до целта.

КУРСЪТ ДОСТАТЪЧЕН ЛИ Е, ЗА 

ДА БЪДЕ ЧОВЕК УВЕРЕН В 

ЗНАНИЯТА СИ?

Добрият резултат при изпитите 
на Cambridge ESOL е следствие от 

два фактора – високото ниво на вла-
деене на езика и познаването на из-
питите до най-малките подробнос-
ти. Човек трябва да знае как точно 
да представи знанията си, така че 
да получи високи проценти на всеки 
изпитен компонент. Сертификатни-
те курсове в АВО-Бел дават точно 
такава комбинация от знания. 

Разбира се, при изпита винаги съ-
ществува елемент на стрес и при-
теснение, затова всеки практичес-
ки опит е от полза – как правилно да 
се разпредели изпитното време, как 
да се подходи към всяка задача, кое 
да направи човек първо, кое второ… 
Това са все полезни умения и стра-
тегии, които, съчетани със знания-
та, са безценни. Точно за тази цел в 
АВО-Бел предлагаме Изпитни прак-
тикуми, които, както подсказва име-
то, наблягат на практическите уме-
ния и могат да бъдат посещавани 
самостоятелно или в съчетание със 
Сертификатен курс.

А АКО ВЕЧЕ СЪМ СЕ ГОТВИЛ 

ЗА ИЗПИТА, НО ВСЕ ОЩЕ СЕ 

ТРЕВОЖА КАКВО ТОЧНО МЕ 

ОЧАКВА?

Отново на помощ идва практиче-
ският опит. 

Ако сте направили генерална ре-
петиция с Пробен изпит в реално 
време, върху давани изпитни мате-
риали и съответно оценен по същи-
те строги критерии, които 
Cambridge ESOL прилага, на истин-
ския изпит ще сте много по-спокой-
ни и уверени, че знаете какво да пра-
вите. Пробен изпит можете да 
направите и ако се колебаете дали 
да се явявате на хартиено базиран 
или компютърно базиран реален из-
пит – така ще отстраните всички 
неизвестни и ще можете да се фоку-
сирате само и единствено върху 
това да получите най-високата въз-
можна оценка.

За контакти:

Езиков и изпитен център АВО-Бел
ул. Граф Игнатиев 78

бул. Дондуков 64
Т: (02) 98 98 440, 943 3 943

М: 0898 98 42 42; 0896 896 896
www.avo-bell.com
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Международна гимназия „Проф. д-р В. Златарски”

Трудно е да се опише в някол-
ко реда в какво се състои 
безспорният успех на уче-
ниците, завършили Между-

народна гимназия Златарски. Дали 
в богатството и разнообразието 
на международното образование, 
в лицето на IGCSE, International 
Baccalaureate и A-levels, интегрирано 
към устойчивaтa българска акаде-
мична програма през петте години 
обучение в гимназията? Или в това, 
с което Евгения, която ще завърши с 
две дипломи – българската диплома 
за средно образование и диплома на 
International Baccalaureate Programme, 
ще запомни училището си: „Радвам 
се, че ще завърша именно Гимназия 
Златарски! Ако трябва да избирам 
пак, отново ще кандидатствам тук 
– запознах се с прекрасни хора, научих 
много неща, бях част от необичай-
на за мен – мултикултурна среда, а 
и чрез училището бях поканена да 
участвам в международни програми 
като Global Young Leaders Conference 
в Ню Йорк и Вашингтон, за които 
нямаше дори да съм чувала, ако не бях 
в Златарски.” По традиция и тази го-

дина ученици на Гимназия Златарски 
ще имат шанса да представят Бълга-
рия на този международен форум. 

Евгения е сред завършващите ученици, 
които се възползваха от утвърдения 
вече UCAS център към Гимназията за 
кандидатсване в чужбина, и е получила 
вече условен прием в едни от най-прес-
тижните университети в Обединено-
то Кралство за специалността Film 
Studies. Сред тях са Kings College 
London, Queen Marry University, 
University of Kent, University of Glasgow. 
„Oчаквам положителен отговор и от 
St. Andrews University. Първо, защото 
академичният профил и препоръките 

от преподавател и директора на Гим-
назията, с които кандидатствам, са 
наистина сериозен гръб и второ, защо-
то ученици на Златарски вече разна-
сят добрата ни слава там.” А става 
дума именно за Иван Дамгов, който 
постигна рекордните 44 точки (от 45 
максимални) на финалните изпити за 
международната International 
Baccalaureate диплома и покри изключи-
телно високи изисквания за специал-
ността Икономика в един от най-
труднодостъпните университети в 
цяла Европа. В St. Andrews University 
той ще дели не чин, а скамейка с Нико-
лай Савов, също отличник на випуск 
2011.

ТОЙ СЕ ДЪЛЖИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ПЪРВОКЛАСНИ МЕЖДУНАРОДНИ 

ПРОГРАМИ, МОТИВАЦИЯТА И ЕНТУСИАЗМА НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И УЧЕНИЦИ

БЕЗСПОРНИЯТ УСПЕХ НА ВИПУСКНИЦИТЕ 
НА ГИМНАЗИЯ ЗЛАТАРСКИ
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Международна гимназия 

„Проф. д-р Васил Златарски“

София 1756, кв. Дървеница

бул. „Климент Охридски“ 49

тел.: 02 974 36 66 

info@zlatarskischool.org

www.zlatarskischool.org

„През тези пет години в Гимназия 
Златарски  придобих много знания и 
умения, но най-важното - срещнах 
възможно най-интересните хора. В 
осми клас намерих много приятели 
сред съучениците ми. Нивото ми на 
владеене на английски език се увеличи 
хиляди пъти, благодарение на препода-
вателите и обучението по природни, 
обществени науки и математика на 
този език, давайки ми невероятен 
старт и желание за учене и развитие. 
През последните две години наблягах 
на моята академична подготовка за 
университет в Международната IB 
програма, давах всичко от себе си, 
постигнах това, което исках - прияте-
ли, знания, умения, повече вяра в себе 
си и отлични оценки. Обучението в 
Златарски за мен не беше само знания, 
а най-вече трупане на личен опит. 
Покрай множеството международни 
събития, срещи с различни личности, 
извънкласни дейности, аз се оформих 
като зряла личност”, казва Екатерина, 
която вече е приета в Lancaster 
University, специалност Sustainable 
Development. 

За цялостното личностно развитие 
на възпитаниците на Гимназията 
отговорност носят не само квалифи-
цираните преподаватели, но и между-
народните проекти и перспективи, 
които всяка година се предлагат в 
училището.  Лорин Райчинова (випуск 
2012) разказва: „Миналото лято бях 
номинирана от училището и получих 
невероятната възможност да посетя 
2011 People to People Leadership Summit 
в Harvard Univesrity, Boston. Предста-
вих училището ни и България на меж-
дународно ниво и най-вълнуващо ми се 
стори запознанството ми с млади и 
устремени хора от цял свят, което ме 
обогати в най-различни аспекти. Всеки 
ден бяхме напълно потопени в универ-
ситетската атмосфера, тъй като 
самите лекции се провеждаха в учебни-
те сгради, а и непрекъснато можехме 
да общуваме с настоящите студенти 
в Harvard University. Целият този 
опит определено улесни приема ми в 
университети.”

Успехите на учениците са резултат не 
само от обучението по първокласни 
международни програми, но и атмос-
ферата, която се създава в Гимназия-
та, определена от самите ученици 
като „много положителна и провоки-
раща хубави емоции”. „Преподаватели-
те са чудесни, доста отворени към 
нови предизвикателства и определено 
си личи, че харесват това, което пра-

вят”, разказва ученичка от випуск 
2012. Именно комбинацията от моти-
вация, опит и ентусиазъм в учители-
те и целенасоченост и устременост в 
учениците доведе до най-високите 
резултати на Гимназията досега на 
изпитите International Bacclaureate и 
отличните резултати на международ-
ните изпити IGCSE, на които ученици 
се явиха за първи път миналата годи-
на. За втора поредна година се инте-
грира IGCSE програмата към система-
та на образование за 8 – 10 клас, а вече 
12 години в гимназията се преподава 
по IB Diploma programme. Досега пове-
че от 200 ученици успешно са получили 
своите международни дипломи и сер-
тификати в Гимназия Златарски. „По 
време на обучението ми по междуна-
родните програми се научих на всички 
правила на академично писане, на под-
готвяне на проекти и 
презентации, а всичко 
това е важно за обуче-
нието ми в универси-
тета. Смятам, че с 
наученото в Гимназия 
Златарски ще ми е 
по-лесно, отколкото 
на бъдещите ми коле-
ги. Особено ценно за 
мен е придобитото 
умение да се справям с 
много задачи едновре-
менно, да разпределям 
времето си и да спаз-
вам крайни срокове”, 
споделя Лорин, която 
е приета със стипен-
дия в American 
University of Paris, спе-
циалност Политика и 
международни отно-
шения. 

Заради установените 
контакти с елитни 
университети във 
Великобритания и 
Европа, представите-
ли на London School of 
Economics посетиха 
училището и предста-
виха програмите за 
обучение пред ученици-
те на Гимназия Златарски. Всяка годи-
на LSE приема около 19 000 кандидату-
ри за 1 299 места за бакалавърските си 
програми. За специалностите иконо-
мика, счетоводство и финанси, между-
народни отношения се борят 20 кан-
дидати за едно място. След като 
Елица Манова,  отличничка на гимна-
зията във випуск 2011, продължи обра-
зованието си в LSE, специалност 

Финанси и счетоводство, тази година 
Златина Дерменджиева (випуск 2012) 
също е приета условно в този трудно-
достъпен университет. Към този 
момент учениците в 12 клас в Гимна-
зия Златарски вече са приети в King’s 
College London, Durham University, 
Queen Mary, Exeter University, University 
of Southampton, University of Bath и др. 
– в най-желаните специалности – ико-
номика и финанси, бизнес и менидж-
мънт, политика и международни от-
ношения, право, компютърни и 
инженерни науки, архитектура. На 
въпроса: „Би ли се върнала като препо-
давател някой ден в Гимназия Златар-
ски?”, Евгения, ученик на годината за 
2010-2011, отговаря: „Определено да! 
Даже често си го мисля и се надявам да 
се случи някой ден.”  
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Кандидатстването след 7-ми клас е първият по-сериозен избор, пред който се изправят родители и 

деца в търсене на образователни възможности. На страниците на списанието вече представихме 

гледната точка на родители и ученици (брой юли/ август 2011 г.). Сега потърсихме тази на учили-

щата, като се обърнахме с идентични въпроси към представители на две институции, за да научим 

как те гледат на този процес и кои са важните аспекти в него.

КАНДИДАТСТВАНЕ
СЛЕД 7-МИКЛАС
Нели Петрова, директор на Първа английска гимназия, София, и
д-р Венцислав Димитров, административен управител на
ЧЕСОУ „Дорис-Тенеди”, споделят мнение

Какво трябва да имат предвид и информирани ли са 
добре, според вашите наблюдения, учениците и техните 
родители, когато избират училище при кандидатстване 
след 7-ми клас?

Нели Петрова: Родителите са информирани добре за 
училищата, в които могат да кандидатстват техните 
деца, но трябва да са много внимателни при правилното 
подреждане на реда на желанията си. Много често при не-
правилно подреждане на училищата за кандидатстване 
става разминаване между действителното желание на де-
тето и възможността за прием. Редовно се сблъскваме с 
този проблем и винаги акцентираме на него, когато искат 
нашия съвет като директори. Информацията за видовете 
училища, техните профили, извънкласните дейности, препо-
давателския екип и възможностите за реализация са посо-
чени на сайтовете на училищата. Много от учебните заве-
дения имат и рекламни страници в каталозите за средно 
образование. Считам, че родителите трябва своевременно 
да са се информирали и да не оставят решенията за послед-
ния момент. Препоръчвам бъдещите гимназисти задължи-
телно да участват при взимането на решение.

Венцислав Димитров: Българинът по принцип е много 
ангажиран с образованието и развитието на своите деца. В 
повечето случаи той знае какво иска те да получат и се из-
правя пред трудната задача да избере най-доброто учили-
ще, което отговаря на тези изисквания. Задачата наистина 

Венцислав Димитров:Нели Петрова

Нели Петрова:
"Препоръчвам бъдещите
гимназисти задължително
да участват при
взимането на решение".
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е трудна, защото всички училища – и 
държавни, и общински, и частни, се 
стремят да привлекат повече учени-
ци. Нерядко това става за сметка на 
достоверността на представяната 
информация за училището. 

За да бъдат избегнати грешки, 
бих препоръчал, след като е направил 
предварителен подбор на база ме-
дийна информация, всеки да си изясни 
някои основни въпроси, като: 

 • Какво е нивото на подготовка 
и академичната реализация на 
випускниците на училището?

 • Каква е атмосфера-
та в училището? 

 • Какво е нивото на преподава-
телския екип? Дали в училището 
има академичен подход, базиран 
върху съвременни стандарти?

 • Дали методите на обучение 
мотивират децата да учат?

 • Какви са приоритетите и 
какво „повече” дава училище-
то на своите възпитаници?

Това може да стане на място и 
чрез информирани лица, като опреде-
лящи са независимите „външни” 
оценки. 

Родителите могат да са сигурни, 
че са направили правилния избор, ако 

са получили достатъчно положител-
ни отговори на своите въпроси и 
тези отговори съвпадат с техните 
желания. 

Имате ли забележки 
или препоръки относно 
нормативната уредба на приема? 
Има ли трудности, които не 
намират гласност, с които се 
налага да се справят участниците 
в този процес – институции, деца 
и родители?

Нели Петрова: Приемането на 
ученици след завършен 7-ми клас в 
профилираните гимназии, както и в 
училища с профилирани паралелки е 
точно определено с Наредба №11/2005 
г. на МОН, изм. 2011 г. на МОМН. Уче-
ниците имат право да кандидат-
стват в неограничен брой училища. 
Съгласно наредбата, утвърденият 
план-прием на училищата се обявява 
до 15-ти април от Регионалните ин-
спекторати по образование. Канди-
дат-гимназистите полагат изпити 
за проверка на възможностите си 
под формата на Национално външно 
оценяване. От две години тази про-
верка се провежда в основните учи-
лища, където учениците завършват 
7-ми клас, т.е. те познават средата 
и не би трябвало да имат психологи-
чески притеснения. Наредба №11  
много точно регламентира 
дейностите по план-приема и точно 
разпределя отговорностите и за-

дълженията на всички участници в 
кампанията. Много важен момент е 
родителите навреме да се запозна-
ят с наредбата и да проследят гра-
фика на дейностите по подаване на 
документите и цялостното канди-
датстване. Напомняме, че графикът 
за дейностите за предстоящата 
кандидатска кампания  е публикуван 
на сайтовете на МОМН и на РИО по 
места. Трудностите на родителите 
произтичат основно от липсата на 
нагласа за предварителна информи-
раност. Институциите работят 
съвместно с родителите в този ва-
жен за всеки млад човек момент и 
никога не отказват съдействие. 
Всяко училище, в което се работи по 
кампанията има комисии от препо-
даватели, които са готови винаги да 
помогнат на родители и ученици.

Венцислав Димитров: Не мога 
да коментирам нормативната уред-
ба на приема, тъй като частните 
училища разработват собствени 
критерии и норми.

Кое прави дадено училище по-
добро от друго и има ли нужда от 
рейтингова система, подобна на 
тази за висшите училища, но за 
средните училища?

Нели Петрова: Едно училище е 
добро и смея да кажа много добро, ко-
гато всички дейности в него са пос-
ветени на високото качество на об-
разование. Развитието на 
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интелектуалните и физически въз-
можности на учениците в най-раз-
лични аспекти е другият основен 
критерий за висок рейтинг на учили-
щето. Добрите училища са такива 
благодарение на своите ръководни 
екипи, преподавателския си и адми-
нистративен състав.  Училище, кое-
то е желано от ученици и родители, 
се гради с много и непрекъснат 
труд, с въображение и перспективно 
мислене. Създаването на специфич-
на и единствена за училището ра-
ботна и творческа атмосфера е 
друг много съществен отличителен 
белег. Добрите училища са водещи с 
добрите си практики. Те трябва да 
могат и да покажат това, което 
умеят най-добре. Трябва да могат да 
побеждават в конкурси и олимпиади, 
трябва да имат своите позиции в 
програми и проекти, да бъдат конку-
рентно способни у нас и в чужбина. 
Най-важното за ръководителя на 
„доброто училище” е да планира него-
вото бъдеще и нито за един ден да 
не престава да работи за него.

Рейтинг на средните училища се 
прави всяка година след реализиране 
на държавния план-прием и след про-
веждането на ДЗИ и НВО. Резулта-
тите от кампаниите са красноречи-
ви, но не достатъчно обективни. 
Например някои училища имат висок 
среден успех при обучени 30 зрелост-
ници, докато други са обучили над 
200. По въпроса за класиране на учи-
лищата има какво да се желае и ра-
боти.  

Венцислав Димитров: Според 
мен едно училище е добро, когато:

 • Провежда обучение по све-
товни стандарти.

 • Постига високо ниво на подго-
товка на своите випускници.

 • Гарантира успешна академична 
реализация на випускниците си 
в най-престижни висши учи-
лища в България и по света.

 • Формира начин на мислене 
и поведение, отговарящи на 
съвременните изисквания.

 • Изгражда конкурентни личности.

 • Развива таланта и способности-
те на учениците и възможността 
за гъвкава адаптация и дейст-

Венцислав Димитров:
"... всички училища – и
държавни, и общински, и
частни, се стремят да
привлекат повече ученици. 
Нерядко това става за
сметка на достоверността
на представяната
информация за училището"

вие в нестандартни ситуации.

 • Изгражда комуникативна компе-
тентност от най-ранна възраст.

Мисля, че рейтинговата систе-
ма е много важна за развитието на 
образованието във всяка една стра-
на. Също така много важно е тя да е 
базирана на обективни критерии за 
оценка и да е независима от всякак-
ви „заинтересовани” органи. В про-
тивен случай резултатите могат да 
бъдат манипулирани и системата да 
се дискредитира.

интервю на Ивайло Ганчев
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обучение във Великобритания

UCAS КОНСУЛТАЦИИ
Ако кандидатствате във Великобритания, март е месе-
цът на истината. Обикновено по това време университе-
тите изпращат своите оферти на кандидатите, с други 
думи решават тяхното студентското бъдеще.
Комуникацията с тях минава през UCAS. Централизирана-
та служба за приема изпраща електронни писма на канди-
датите, за да ги информира за всяка евентуална промяна 
в техния статус. 

Какви могат да бъдат решенията
на университетите:

● Условен прием

Това означава, че съответният университет ще ви пред-
ложи място, ако изпълните някои условия. Обикновено те 
са свързани с резултатите от дипломата и изпитите. 
От вас най-често се иска да достигнете определени 
оценки по конкретни предмети. Срокът за изпълнение на 
тези условия в общия случай е 31 август. 

● Безусловен прием

Това означава, че сте изпълнили всички академични изис-
квания на учебното заведение и то с радост ще ви приеме 
в редовете си. Безусловен прием обикновено получават 
кандидати, които вече са завършили и имат резултат от 
IELTS/ TOEFL. 

● Неуспешна кандидатура

Това означава, че университетът взема решение да не ви 
предложи място. Причините за отказа могат да са най-
различни, като не всички са задължително свързани с 
качеството на вашата кандидатура. 

Какви могат да бъдат вашите отговори
Помислете много внимателно, преди да решите коя офер-
та да приемете/ отхвърлите. Преценете добре шансове-
те си за прием, с други думи вероятността да изпълните 
изискванията на висшите училища. Може би именно на 
този етап съветите на опитен консултант, който позна-
ва добре процедурите, а също и конкуренцията, ще ви 
помогнат да се ориентирате и да вземете най-правилно-
то решение. Можете да заложите на:  

● Твърдо потвърждение 

Това е отговорът, който трябва да изпратите на най-
предпочитания от вас университет, който ви е изпратил 
оферта за условен прием. 

● Резервен избор

Това е отговорът за университета, който е на второ 
място във вашите желания. Ако, след като получите оцен-
ките от дипломата си, се окаже, че не покривате изис-
кванията на университет №1, трябва да изпратите доку-
ментите си на вашия избор №2. Тук консултантът също 
може да бъде полезен, като напомни на кандидата какво 
предстои и следи стриктно за спазването на сроковете. 

● Отказ

Останалите университети, от които сте получили услов-
но предложение, трябва да получат от вас отказ.

Очаквайте още полезни съвети в следващия брой.
Интеграл: Ние ви познаваме

МЕСЕЧНИТЕ РАЗХОДИ
НА СТУДЕНТ ВЪВ

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Начинанието „висше образование в чуж-

бина” неизбежно повдига един особено 

важен (най-вече за родителите) въпрос 

за разходите по обучението и пребивава-

нето. За таксите във висшите училища във Велико-

британия пишем твърде често, нека сега разгледаме 

темата за разходите за живот. Три или четири го-

дини живот в чужбина (през които, ако не се прекъс-

ва, се получава бакалавърска степен), плюс таксите 

за следване, са сериозен финансов ресурс, вложен в 

една диплома. И ако за таксите във висшите учили-

ща на Острова се взима заем, който започва да се 

изплаща при започване на работа, която позволява 

това да се случи, то ежедневните разходи започват 

да текат от мига на стъпване в държавата.

Каква сума е нужна на месец?
Ако се разходите на някое образователно изложение и 

се заслушвате в разговорите между представителите 
на университетите и посетителите - ще чуете този въ-
прос десетки или стотици пъти, зададен от родителите 
или от децата им, желаещи да следват в чужбина. И така: 
Каква сума е нужна на месец на един студент във Велико-
британия?

Отговорът зависи от твърде много неща. Хубавото 
е, че една част от тях са субективни фактори, които мо-
гат донякъде да се контролират, тоест избират – голям 
или малък град, свободен наем или място в кампус (макар 
и не винаги), начин на живот и придвижване. Именно зара-
ди това разходите за живот не могат (и не е нужно) да се 
посочват във фиксирана цифра, а са ориентировъчни – 
тоест „около” или „от – до”.

Най-общо казано, от 500 до 1 000 евро, или от 350 до 
700 британски паунда, са нужни за покриване на месечни-
те разходи на студентите ни във Великобритания. Но 
тъй като търсим по-голяма прецизност, а и двете суми 
са доста отдалечени една от друга – продължаваме на-
татък.

От къде да черпите информация?
Най-надеждни са впечатленията от първо лице. Ако 

сте наясно (родители и кандидат-студент) от личен 
опит с наемите и цените в града и региона, където ще 
учите – най-добре. Полезна е информацията от близки 
хора, живели или учили във Великобритания. Четете кол-
кото се може повече в интернет пространството, но бъ-
дете съобразителни. От официални правителствени ин-
ституции като Посолството на Обединеното кралство у 
нас или Британски съвет може да се очаква далеч по-го-
ляма обективност относно сумите, с които трябва да 
разполагате за живот, отколкото от сайтове, които 
предлагат работа на Острова, например.    



18|ОБРАЗОВАНИЕ И СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В ЧУЖБИНА

обучение във Великобритания

Какво влиза в разходите за живот?
Студентът в чужда държава трябва да покрива разходи за жилище и храна 

(при всички случаи), за транспорт, учебни пособия, дрехи, забавления (не вина-
ги, при определени условия и според начина на живот). 

Жилище
В броя ни от октомври 2011 г. имаме подробен материал за наемите във 

Великобритания. Накратко най-важното:

Примерни наеми по градове
За изходна база взимаме най-често срещания наем на седмица за самосто-

ятелна стая с едно легло в апартамент и къща в различни градове във Велико-
британия.

град
в апартамент 

(сума в британски лири)

в къща

(сума в британски лири)

Лондон 100 – 400 80 – 200

Бирмингам 90 – 150 40 – 100

Ливърпул 60 – 100 50 – 100

Манчестър 70 – 150 50 – 150

Оксфорд 50 – 150 100 – 200

Единбург, Шотландия 100 – 150 50 – 150

Кардиф, Уелс 80 – 150 80 – 100

Белфаст, Северна Ирландия 50 – 100 50 – 100

  източник: www.accommodationforstudents.com

В информацията за разходите за 
живот в сайтовете на университе-
тите обикновено е завишена. Често 
можете да попаднете на примерен 
месечен бюджет на студент в Лон-
дон от 1 000 паунда, но почти всяко 
перо в него е завишено и автоматич-
но могат да се свалят 20% от обща-
та сума с разумно разпределение на 
средствата и по-скромни предпочи-
тания.

Личните свидетелства
от архива ни

Диляна Лупанова, Лондон: 

Основно перо от бюджета ми 
като студентка е транспортът. 
Дори ползвайки студентско намале-
ние от 30%, цените са високи. (70 
лири струва месечна карта за цен-
тралните зони 1 и 2). За сметка на 
това пък цените на хранителните 
стоки в големите супермаркети 
като Tesco и Sainsbury’s са сравними 
с българските.

Владимир Цеков, Ковънтри:

Общежитието е основният сери-
озен разход - в зависимост от удоб-
ствата, цените варират от 70 до 
115 лири на седмица. Моите разходи 
за живот са между 100 и 200 лири на 
седмица. Това е много относително, 
разбира се. Имам познати от уни-
верситета, които харчат двойно по-
вече, както и такива, които се опра-
вят с 50 лири на седмица.

Анелия Толчева, Ковънтри:

Месечните ми разходи са около 
260 паунда за наем и 300-350 паунда 
за сметки и джобни.  

Галя Иванова, Лондон:

Не е тайна, че животът в Лондон 
е скъп. Наемите са високи, независи-
мо дали живееш на квартира, или в 
общежитие, и зависят от това в коя 
зона живееш. Аз лично живях в обще-
житие и плащах около 400 лири на 
месец. Важно е да се знае обаче, че 
стаи в общежитие се дават в пове-
чето случаи само на първокурсници. 
Разходите на месец са индивидуални 
за всеки, но от моя опит мога да 
кажа, че ти трябват поне 400 лири 
още освен наема.

  
материал на Ивайло Ганчев

Първокурсниците в британските 
вузове обикновено се уреждат със 
стая в общежитие към университе-
та, за да се аклиматизират по-до-
бре. Във втори курс обаче повечето 
от тях отиват на свободен наем по 
най-разпространения начин – делят 
си апартамент или къща. Студенти-
те, в по-голямата си част, са кате-
горични, че поделянето на наем в 
обща квартира сваля двойно разхо-
дите им за живот, въпреки сметки-
те и евентуално общинските такси. 
Това е така, защото в общежитията 
най-ниските такси са около 300-400 
паунда на месец без храна и с обща 
баня. По-добри условия плюс включе-
на храна увеличават сметката двой-
но и нагоре. 

Важно - Лондон не просто е най-
скъпият град във Великобритания – 
той е сред най-скъпите градове в 
света. Респективно, обучението в 
Лондон може да е съпътствано с по-
високи разходи за живот. Други голе-
ми градове са Бирмингам, Манчес-
тър, Лийдс, Ливърпул, Шефийлд, 
Белфаст, Единбург, Глазгоу, Кардиф, 
в които също е нормално животът 
да излиза по-скъпо.

Храна
Студентите, които споделят 

опита си от обучението и живота 
си във Великобритания посочват, че 
с около 150 паунда на месец покри-
ват разходите си за храна, естест-
вено, ако основно пазаруват и гот-
вят в дома си. Вижте примерни цени 
на хранителни продукти и прецене-
те за себе си.

 • 1 литър мляко – 0.80 пенса

 • 1.5 кг. пиле – 3.50 паунда

 • 1 хляб – 1-1.5 паунда

 • 1 кг. наденица – 3.20 паунда

 • 1 литър гориво – 1.3-1.50 паунда

 • 6 яйца – 1.5 паунда

 • Меню за 1 човек в ресто-
рант – 10-15 паунда

 • Меню в заведение за бър-
зо хранене – 5-10 паунда

Транспорт
Студентите ползват 30% нама-

ление за пътуване с градския транс-
порт в Лондон, но дори тогава то из-
лиза доста скъпо. Седмична карта, в 
зависимост от зоните на движение,  
е от 20 до 50 паунда, единичен билет 
за метрото с намаление и извън пи-
ков час е 1.25 паунда. 
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офертата да стане окончателна. Ця-

лата процедура – от кандидатства-

нето през UCAS, до потвърждаване 

на мястото – отнема около 7 месе-

ца, минимум. 

Английският език и международни-

ят сертификат за владеенето му 

имат доста голяма роля, тъй като 

цялото кандидатстване протича на 

английски. Освен това се изисква да 

имаш например CAE (A grade) или 

IELTS.

Аз учих английски език и се подгот-

вях за международен сертификат в 

BRITANICA, при мис Олесия, мис Мая и 

мис Мария. Изкарах сертификат CAE 

(Certificate in Advanced English).

Защо избрахте да учите в Англия? 
Винаги съм искала да отида да уча 

в Англия, за да получа по-добро обра-

зование и да опозная британската 

култура. Доста различна е от Бълга-

рия, но хората са мили и отзивчиви, 

което много помага да се приспосо-

биш. Шефийлд е добър университет 

за хуманитарни науки и всеки е го-

тов да помогне, ако студентът има 

нужда.

Какъв е студентският живот?
Имах късмета да отида там с по-

знат човек. Също така почти ведна-

га се запознах с други българи, тъй 

като в университета има българско 

общество, както и с много чуждес-

транни студенти, които живееха в 

моето общежитие. Студентският 

живот е натоварен, защото има 

доста есета за писане. В същото 

време обаче университетът уреж-

да много събития за учениците, кои-

то действат разтоварващо. Като 

цяло животът е доста разнообра-

зен, особено ако се занимаваш с из-

вънкласни дейности. Имам свободно 

време, защото лекциите не са тол-

кова много, тъй като се разчитат 

основно на самоподготовката. В 

свободното си време се занимавам 

с общностите, в които членувам, из-

лизам с приятели и се разхождам из 

града. В свободното си време правя 

почти същите неща, които правя и 

в България. В момента живея с прия-

тели в къща под наем, което излиза 2 

пъти по-евтино от общежитие. 

Българските студенти там имат 
ли право да работят?

Имат, но само с разрешително 

„Work permit”, изкарването на което 

отнема няколко месеца. Това условие 

би трябвало да отпадне през 2013 г. 

Какъв съвет бихте дали на 
курсистите на BRITANICA, които 
тепърва ще кандидатстват в 
университети зад граница?

Да не се стесняват да говорят ан-

глийски, когато им се отдаде въз-

можност, и да се занимават с колко-

то се може повече неща, за да се 

възползват напълно от времето си в 

университета и да се запознаят с 

най-различни и интересни хора.

BA Politics & Sociology в 
Англия

КУРСИСТКА НА BRITANICA, ИЗУЧАВАЩА BA POLITICS & SOCIOLOGY В UNIVERSITY OF 

SHEFFIELD, РАЗКАЗВА ЗА СВОЯ ОПИТ ОТ КАНДИДАТСТВАНЕТО СИ В АНГЛИЯ

Визитка
Име: Катерина Цветанска
Образование: Завършила е Нацио-
налната гимназия за древни езици и 
култури „Константин Кирил Фило-
соф“ - София, България
В момента учи BA Politics & Sociology 
в Англия, University of Sheffield

Контакти:

BRITANICA Cambridge ESOL 
Examination Centre BG 008

адрес: ул. 6 септември №7
тел.: 02 466 65 55

e-mail: exams@britanica-edu.org 
www.britanica-edu.org

Разкажете ни повече за вашето 
обучение от гледна точка на 
кандидатстване, изисквания и 
такси.

Обучението ми в University of 

Sheffield е платено, но се плаща раз-

срочено през годината. Таксата е 

около 3 000 паунда. Има стипендии за 

англичани и за студенти с недобро 

финансово положение. 

Кандидатства се през системата 

UCAS. Там се попълват личните дан-

ни, пише се мотивационно писмо и 

се дава препоръка от преподавател. 

След това, ако университетът е за-

интересован, прави оферта, в която 

заявява изискванията си за оценка на 

дипломата и за сертификат по ан-

глийски. Като се изпълнят тези усло-

вия, се изпращат преведени и заве-

рени документите, за да може 
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специалност на фокус

Международни 

отношения, 

както е очевидно 

от самото име, 

са отношенията между държа-

вите по света - икономически, 

политически, дипломатически, 

юридически. Първосигналната 

връзка, която повечето хора 

правят, когато стане въпрос за 

академичната специалност Меж-

дународни отношения (в чуждес-

транните университети имену-

вана като International Relations), 

е, че това е специалността за 

упражняването на професията 

на дипломатите. В това има 

истина, но и далеч не изчерпва 

възможностите за реализация 
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специалност на фокус

след завършването на Междуна-

родни отношения (МО). А и преди 

да се стигне до професията е 

образованието. И така, на първо 

място е добре да се зададат въ-

проси като: 

Различават ли се Политологията 

и Международните отношения? 

А МО и  Международни икономи-

чески отношения? 

Какво се изучава в специалност 

Международни отношения?

Политология, Международни от-
ношения и Международни икономиче-
ски отношения са различни специал-
ности, които функционират в едно и 
също академично и професионално 
поле - което позволява на завършили-
те да търсят реализация по сходни 
кариерни пътеки – но същевременно 
всяка от тях има своята по-тясна 
призма на интереси. Международни 
отношения като академична дисци-
плина се появява във висшите учили-
ща около 20-те години на 20-ти век в 
Уелс, после в САЩ, Канада и Швейца-
рия. 

Специалност Политология (раз-
гледали сме я като водеща в броя ни 
от септември 2009 г.) е фокусирана 
върху политиката и външнополити-
ческите отношения, МИО пък върху 
икономическите отношения между 
държавите. Международни отноше-
ния респективно се явява специал-
ност, обединяваща всички аспекти 
на отношенията между държавите.

Поглед върху учебния план на спе-
циалността, в произволно избрани 
български университети, показва, че 
за да станат подготвени специали-
сти в сложната и обемна материя на 
международните отношения, сту-
дентите ще изучават дисциплини 
като:

 • История на междуна-
родните отношения 

 • Теория на международ-
ните отношения 

 • Теория на външната политика 

 • Външнополитически ана-
лиз и прогнозиране 

 • Сравнителен анализ на теории 
за международните отноше-
ния и външната политика 

 • Международна и 
национална сигурност 

 • Международни споро-
ве и конфликти 

 • Външна политика на България 

 • Външна политика на САЩ 
и Европейски страни 

 • Европейско политическо съ-
трудничество и интеграция 

 • Теория и практика на меж-
дународните преговори 

 • Обща теория на правото

 • Икономика

 • Политология

 • Международни икономи-
чески отношения 

 • Чужди езици

Пределно ясно е, че студентите 
в тази специалност трябва да полу-
чат базисни познания в икономика-
та, правото и политологията, и за-
дълбочени познания върху 
международните отношения и външ-
ната политика. Тези няколко „лъча” в 
обучението са добър вариант за пос-
ледваща специализация в някой от 
тях като магистърска програма или 
продължаване към втора диплома за 
висше образование в областта на 
икономиката или правото с призна-
ване на част от обучението. Допъл-
нителен плюс е изучаването на чуж-
ди езици – основен момент за 
успешна реализация след завършва-
не.

Оттук нататък, учебният план в 
различните висши училища тук и 
особено в чужбина могат да имат 
от дребни до по-големи различия, 
което е съвсем нормално. 

КАКВА ОБРАЗОВАТЕЛНА 

СТЕПЕН СЕ ПОЛУЧАВА?

И у нас, и в чужбина са възможни 
бакалавърска, магистърска и док-
торска степен. В България бакала-
вър по Международни отношения се 
става след 4-годишно обучение, а в 
чуждестранните университети 
след 3 или 4 години; обичайните ма-
гистърски програми са с продължи-
телност 1-2 години, в зависимост и 
от формата на обучение, и от 
областта, от която е бакалавърска-
та степен. Дипломатическите ака-
демии в чужбина предлагат магис-
търски програми и специализации 
под формата на курсове за 
професионално развитие.

КАКВА ПРОФЕСИОНАЛНА 

РЕАЛИЗАЦИЯ Е 

ВЪЗМОЖНА?

Първи избор пред завършилите 
подобна специалност са държавни 

институции с ресор външни отноше-
ния – Министерство на външните 
работи или други министерства, по-
солства, български или чуждестран-
ни международни организации (ООН, 
МВФ, структурите на Европейския 
съюз и Европейския парламент и 
т.н.). Професионална реализация 
може да се търси и навсякъде в 
частния и държавния сектор, където 
се провеждат дейности с междуна-
родна ориентация. Специалисти по 
Международни отношения работят 
като анализатори и експерти по на-
ционалната сигурност, както и в ме-
дии. Тази специалност подготвя ши-
роки специалисти, които обаче 
трябва да се реализират в сравни-
телно тесен ресор, предимно в дър-
жавния сектор, което е добре да се 
има предвид.  

ЗА КАКЪВ ТИП ХОРА Е 

ПОДХОДЯЩА 

СПЕЦИАЛНОСТ 

МЕЖДУНАРОДНИ 

ОТНОШЕНИЯ?

Ако интересите ви са в области-
те история, социология, антрополо-
гия, философия и география, ако също 
така сте любознателни относно 
държавното устройство и полити-
ката ви влече, ако сте комуникатив-
ни и активни по отношение на про-
блемите в обществото и обичате 
чуждите езици и култури – то тази 
специалност е подходяща за вас. 
Това образование е за хора, които 
имат уклон към хуманитарните и со-
циални науки, но и към икономически-
те такива. Специалистите в тази 
област трябва да умеят да анализи-
рат и прогнозират, както и да разби-
рат в дълбочина сложните процеси, 
които протичат в самите държави и 
в отношенията между тях. И още 
нещо, в политиката и дипломацията 
самовглъбени, свити и плахи хора ня-
мат особени шансове за голяма ка-
риера, това е поле за изява на про-
бивни, амбициозни и дръзки натури. 

ОТ УЧИЛИЩЕ ПРЕЗ 

ОБРАЗОВАНИЕТО 

КЪМ ПРОФЕСИЯТА

Ако искате да работите като ди-
пломат, специалист по външна поли-
тика в държавната администрация 
или в международна организация, то 
още от училище трябва да подгот-
вите кандидатстването си като за-
вършите с възможно най-висок ус-
пех. Учете чужди езици и участвайте 
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активно в училищни и извънучилищни мероприятия, с кои-
то ще демонстрирате качества, които се ценят в облас-
тта, в която бихте искали да се развивате. Инициатив-
ност, гражданска активност, поемане на отговорност 
– тези неща ще направят впечатление при кандидат-
стване в бъдещия ви университет.  

КЪДЕ ДА СЕ УЧИ? 

Много, много съществен въпрос. Нека разсъждаваме 
последователно. Политиката и международните отноше-
ния са професионална сфера, в която се реализират хора 
с най-разнообразно образование. Следователно вашият 
коз трябва да е диплома от реномирано учебно заведение. 
Обучавайки се във вуз с профил в съответната област – 
дипломатическа академия или институт като например 
Дипломатическата академия във Виена или Netherlands 
Institute of International Relations Clingendael, Холандия, или 
университети като London School of Economics and 
Political Science (LSE) или Schiller International University 
(SIU), Германия, пък са сигнал пред бъдещия ви работода-
тел, че целенасочено сте избрали развитие в тази об-
ласт. 

Разгледайте сайта на Асоциацията на професионал-
ните училища по Международни отношения - Association of 
Professional Schools of International Affairs (APSIA) – която 
обединява 34 висши училища в Северна Америка, Европа и 
Азия. Не всички топ  институции членуват в нея, но може-
те да им пишете за информация, която да ви помогне в 

избора на такава. Диплома по Международни отношения 
от световно неизвестен университет в държавата Х 
трудно ще впечатли някой, най-вече у нас. Целете се по-
високо и търсете място в престижните висши училища и 
задължително проучете какви стажове се предлагат и с 
кои институции си партнират те. Това е вашият път към 
професията, вашият шанс да се докажете още като сту-
дент и да спечелите работно място. 

Бакалавърската степен е добре да се продължи с ма-
гистърска, която да даде по-тясна специализация и да е 
съобразена с професията, която искате да упражнявате 
и държавата, в която искате да работите. 

Чуждестранните университети имат традиции да 
предлагат бакалавърска и магистърска степен по 
International Relations с профил в най-различни области, 
които да насочват това образование в най-различни 
професионални посоки. Ето какви опции съществуват на-
пример в шотландския St. Andrews: MA (Joint Honours 
Degrees) International Relations and one of: Arabic, Art History, 
Biblical Studies, Classical Studies, Comparative, Literature, 
Economics, Film Studies, French, Geography. 

Двойните дипломи в тази област също са отлична 
възможност за една широкообхватна и същевременно 
профилирана квалификация. Владеенето на повече и редки 
езици е преимущество, което трябва да използвате. Ба-
калавърска степен по МО и магистърска в икономическа 
област е подходящото образование за търговско аташе 
към чуждестранно посолство. 

 

Къде да учим в България
Международни отношения, за разлика от Политология и МИО, се предлага в по-малък брой висши училища. Вижте в кои:

университет специалност
език на 

преподаване
степен

продължи-

телност

СУ „Св. Климент Охридски” 

Международни отношения;

Частни отношения с презгранични 

последици в ЕС; 

Международни бизнес отношения; 

Международни организации и много-

странна дипломация;

Международна сигурност; 

Европейски отношения 

български

бакалавър 4 години

магистър 1-2 години

Университет за национално 

и световно стопанство - 

София 

Международни отношения български

бакалавър 4 години

магистър 1-2 години

Нов български университет 
Международни отношения и 

сравнителна политика 
френски магистър 2 години

Югозападен университет 

„Неофит Рилски“ - 

Благоевград 

Международни отношения български бакалавър 4 години

Американски университет 

в България

Политически науки и международни 

отношения
английски бакалавър 4 години

Варненски свободен универ-

ситет „Черноризец Храбър“ 
Международни отношения български бакалавър 4 години
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Къде да учим
в чужбина
Много висши училища обучават по тази специалност. 
Трудно и необективно би било да посочим конкретна 
държава като топ дестинация за това образование, но 
поред QS Top Universities, например, най-добрите за тази 
програма се припокриват с най-добрите като цяло, то-
ест световния топ 20 е превзет от американските и 
английските световни имена, които всички много добре 
знаем. Независимо в коя държава мислите да учите, 
следвайте прости и изпитани методи, които ще са ви 
от полза. 

Търсейки вашето учебно заведение, проверете до-
колко е престижно в самата държава и най-вече къде и 
как се реализират завършилите тази програма. Не се 
колебайте да пишете на студентската организация. 
Интересувайте се какви са възможностите за стаж и 
къде започват работа студентите. Проучете какви 
международни институции има в страната и дали уни-
верситетът си партнира с тях.

Международни отношения се изучават в програми, 
които могат да носят имена като: International Relations, 
International Politics, International Relations and Security 
Studies и т.н. Добре е да проверявате учебния план на 
програмата, за да сте подготвени с това, което ще 
изучавате, и да сте запознати как можете да структу-
рирате най-добре обучението си, когато имате въз-
можност за избор. 

Ето как изглежда учебният план на една примерна 
3-годишна бакалавърска програма:

Първа година: 

 • The Structure of International Society 
 • International History since 1890 
Плюс един предмет по избор от: 
 • Introduction to Political Theory 
 • Reason, Knowledge and Value: An 
Introduction to Philosophy 

 • Key Concepts in Sociology: An Introduction 
to Sociological Theory 

 • One outside option 

Втора година: 

 • International Political Theory 
 • International Organisations 
 • Foreign Policy Analysis 
 •  Плюс един предмет по избор от: 
 • Economics A 
 • The Internationalisation of Economic 
Growth, 1870 to the Present Day 

 • The Arab-Israeli Conflict: Nationalism, Territory, Religion  
 • The Great War, 1914-1918 
 • The Early Colonial Empires: Europe 
and the World 1400-1750 

 • Frontiers of Nationalism, Statehood and 
Independence: The History of Eastern and 
South-Eastern Europe 1914-1990 

 • Public International Law 
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 • The International History of 
the Cold War, 1945-1975 

 • The History of the United 
States since 1783 

 • The History of Russia, 1682-1825 
 • Empire and Nation: Britain 
and India since 1750 

 • Modernity and the State in East Asia: 
China, Japan and Korea since 1840  

 • The Cold War and European 
Integration, 1947-1992 

 • Four Reichs: Austria, Prussia and the 
Contest for Germany since 1618  

 • An approved foreign language course 

Трета година: 
 • Четири предмета по избор от: 
 • Theories and Problems of Nationalism 
 • The Ethics of War 
 • Politics of International 
Economic Relations 

 • Strategic Aspects of 
International Relations 

 • Sovereignty, Rights and Justice: 
Issues in International Political Theory 

 • Systemic Change in the Twentieth 
Century: Theories of the Cold War  

 • Europe‘s Institutional Order 
 • International Protection 
of Human Rights 

 • Genocide  
 • A 10 000 word dissertation 
 • A course relevant to the study 
of international relations 
approved by the student‘s 
teacher from a selection list 

ПРИЕМ

В програмите по Международни 
отношения на престижните универ-
ситети има ограничен прием на сту-
денти. Нужни са отлични резултати 
от дипломата за средно образова-
ние, препоръки и мотивационно пис-
мо, езиков сертификат. Кандидат-
стването протича по стандартния  
начин както за всяка друга специал-
ност. 

Ако все още се колебаете дали 
това е специалност и професионал-
на реализация за вас, то е добре да 
знаете, че редица авторитетни ме-
дии и експерти посочват тази об-
ласт като особено важна за бъдеще-
то на човечеството, а според 
материал във вестник „Индипен-
дънт” заличаването на човешката 
раса е напълно възможна в близко бъ-
деще не заради световна епидемия 
или астероиден удар, а заради меж-
дународните отношения. Възмож-
ността да станете специалист в 
област със световна значимост не е 
за изпускане! 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Guardian University guide 2012 посочва следните висши училища във Велико-
британия като най-силни в политическите науки. 

1 Cambridge

2 Oxford

3 St Andrews

4 London School of Economics

5 King’s College London

6 Warwick

7 Durham 

8 Bristol 

9 UCL

10 Queen Mary

В не всички от тях има точно специалност International Relations, а от друга 
страна Aberystwyth University (Уелс) не е посочен в тази десетица, но е извес-
тен с качественото си обучение и предлага над 40 програми в тази област. 
Университетите Exeter, Leicester, Sheffield и Birmingham са класирани веднага 
след първите десет и също са добра опция.

Университет Специалност
Език на 

преподаване
Степен

Продължи-

телност

London School of 

Economics and 

Political Science 

(University of 

London)

International 

Relations, 

International 

Relations and 

History

английски бакалавър 3 години

University of 

Sheffield

International 

Relations and 

Politics

английски бакалавър 3 години

Oxford University
Philosophy, Politics 

and Economics
английски бакалавър 3 години

Aberystwyth 

University

International 

Politics and 

International 

History

английски бакалавър 3 години

University of 

Edinburgh

International 

Relations
английски бакалавър 4 години

University of St 

Andrews

International 

Relations
английски бакалавър 4 години

Queen Mary, 

University of 

London

International 

Relations and 

Politics

английски бакалавър 3 години

Durham University
International 

Relations
английски бакалавър 3 години
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ГЕРМАНИЯ

Университет Специалност
Език на 

преподаване
Степен

Продължи-

телност

Dresden TU International Relations
немски

бакалавър 3 години
английски

Rhein-Waal H International Relations  английски бакалавър 3.5 години

Berlin EBC International Business Economics & Politics немски бакалавър 3 години

Bremen JU Intercultural Relations and Behavior английски бакалавър 3 години

ХОЛАНДИЯ

 Университет Специалност
Език на 

преподаване
Степен

Продължи-

телност

University of Groningen
International Relations and International 

Organization
английски бакалавър 3 години

Leiden University International Relations английски магистър 2 години

University of Amsterdam International Relations английски магистър 1 година

ПРОГРАМИ В ДРУГИ ДЪРЖАВИ

Университет Специалност
Език на 

преподаване
Степен

Продължи-

телност

Diplomatic Academy of Vienna, 

Австрия
Master of Advanced International Studies английски магистър 2 години

Geneva School of Diplomacy 

and International Relations, 

Швейцария

International Relations английски

бакалавър 3 години

магистър 2 години

Central European University 

(CEU), Унгария

International Relations and European 

Studies
английски магистър 1 година

Copenhagen Business School, 

Дания

International Business and Politics английски магистър 2 години

International Relations английски бакалавър 4 години

International Relations английски бакалавър 4 години

International Relations and Politics английски бакалавър 3 години

International Relations английски бакалавър 3 години

САЩ 
За специалност Международни отношения образователните портали и класациите горещо препоръчват следните 

университети - Georgetown University, Johns Hopkins University, Harvard University (Kennedy School of Government), Tufts 
University, Columbia University (School of International and Public Affairs), Yale University, Princeton University.

материал на Ивайло Ганчев
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СПЕЦИАЛНОСТ
МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ

В РУСИЯ

СПЕЦИАЛНОСТ
МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ

В РУСИЯ

Визитка
Име: Паулина Иванова  
 Динева
Специалност: МО 
Университет Московския 
 държавен   
 институт за   
 международни   
 отношения
Град: Москва

Московският държавен институт за международни 

отношения е едно от престижните висши учили-

ща в Русия и има международна известност като 

реномирано учебно заведение за специалностите 

Международни отношение и Международни икономически отно-

шения. Създаден първоначално като факултет към университета 

Ломоносов, през 1944 г. МГИМО е утвърден като самостоятелен 

институт. От началото на 50-те години на миналия век стоти-

ци българи са завършили института. Обучението на междуна-

родни студенти в него е доста скъпо. Магистърските програми 

например се таксуват с 6 500 евро на година. Приемът в МГИМО 

се осъществява в периода юни - юли, а освен по документи, той 

преминава през полагането на изпити по чужди езици, география, 

история, математика, в зависимост от конкретната специалност.  

Бел. ред.
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студентски живот

Началото
До 7-ми клас (включително) учих 

в СМУ „Проф. Панчо Владигеров”, Бур-
гас, специалност Пиано. След за-
вършването ми заминах в Москва, 
тъй като родителите ми работеха 
там. И така, средното си образова-
ние завърших в Москва, но по малко 
особен за българите начин. В Русия 
учат до 11-ти клас. От 8-ми до 11-ти 
клас завърших  за 2 години, т.е. по 2 
класа за 1 учебна година. Ето как 
още на 15 години бях завършила учи-
лище и кандидатствах за висше об-
разование в Московския държавен 
институт за международни отноше-
ния, където бях приета след успешно 
взети изпити.

За приема
Винаги съм била отворен човек, 

обичам да общувам с много хора от 
различни страни, континенти, хора с 
различни виждания, различни религии 
и отделно винаги са ми се отдавали 
езиците. Тъй като във факултета по 
Международни отношения ми се пре-
доставяше тази възможност, аз 
кандидатствах именно там. За чуж-
денците изпитите бяха по руски 
език и английски език. На сайта на 
университета (www.mgimo.ru) има 
цялата информация за това какви са 
сроковете, условията и нужните до-
кументи за кандидатстване. 

Какво се изучава
Изучаваните дисциплини са в за-

висимост от факултета, в който 
сте приети. В МИО (Международни 
икономически отношения) – почти 
всички предмети са свързани с ико-
номиката, математиката и т.н., в 
МЖ (Международна журналистика)  - 
литература, руски и др. езици, PR и 
т.н., в МП (Международно право) – 
всякакви видове право. А в МО (Меж-
дународни отношения) имахме едно 
уникално съчетание – имахме раз-
лични видове дипломация, история, 
икономика, езици, право, политология 
и много други интересни предмети. 
За това и нашият факултет е най-
уважаван, защото ние, като бъдещи 
дипломати, излизаме подготвени не 
само в една сфера, а във всички сфе-
ри.

Разходи за живот
Да се живее в Москва беше труд-

но заради това, че стандартите са 
високи. Таксата за общежитие на го-
дина е около 800 евро (което включ-
ва и стаята, и постоянната топла 

вода, електричеството и 
парното). А за останалото – 
на месец за най-скромно пре-
живяване трябват около 350 
евро, а за спокойно живеене 
-500 евро, плюс транспорт и 
учебни материали. Не на по-
следно място е проблемът с 
намиране на работа, тъй 
като в Русия студентската 
виза не ти дава право да ра-
ботиш.

Свободното време
Свободно време винаги 

остава ако правилно се раз-
предели графикът на деня. 
Разбира се, има дни, в които 
не ти е до излизане, но за по-
чивка, за гледане на филм сам 
или с приятели, е отлично. А и 
да не забравяме, че зимата е 
доста студена и не всеки 
иска да излиза на -20 градуса. 
Но в МГИМО е осигурено 
всичко - има библиотека, Ин-
тернет зала, читалня, ба-
сейн, фитнес, сауна, тенис на 
корт (затворен и отворен), 
голям футболен стадион, ба-
скетболно игрище, различни 
закусвални и столови, кни-
жарници, гардероби във всяко 
крило на университета. Като 
председател на българската 
общност в университета, 
моето свободно време беше 
почти изцяло заето с това да 
помагам на колегите си за 
разрешаване на всички въз-
никващи проблеми от различ-
ни аспекти. Подготовката и 
организацията на мероприя-
тията, свързани с предста-
вянето на България пред чуж-
дестранните студенти 
отнемаше също доста време.

Имам много още за разказ-
ване, но мисля, че ако някой 
има въпроси - може да се свър-
же с мен. Искам само да доба-
вя, че МГИМО не е просто 
университет – това място 
беше моят втори дом. С тол-
кова любов и разбиране, с тол-
кова топлина ни приемаха 
университетът, преподава-
телите, ръководителите и ко-
легите ни.

разказа Паулина Иванова Динева



28|ОБРАЗОВАНИЕ И СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В ЧУЖБИНА

студентски животспециалност на фокус

28|ОБРАЗОВАНИЕ И СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В ЧУЖБИНА

МАГИСТРАТУРА В
ИСПАНСКИТЕ
ВИСШИ УЧИЛИЩА

Цени
Цените на магистърските про-

грами в държавните университети 
се определят от Министерството, 
докато частните имат свобода да 
определят таксите си. През насто-
ящата 2011/ 2012 година цената на 
кредит варира между 16,5 и 34 евро. 
Следователно магистратура с про-
дължителност 60 кредита може да 
струва на студента между 995 и 1 
920 евро в държавен университет. 
Трябва да се предвидят и разходи за 
учебни материали, квартира и други.  

Стипендии
Итернационализацията на уни-

верситетите е причината за поява-
та на множество стипендии както 
за чуждестранни студенти, обуча-
ващи се в Испания, така и за испан-
ски студенти, които желаят да учат 
в чужбина.

Съществуват различни инсти-
туции – частни и държавни – които 
предлагат стипендии за междуна-
родни студенти. 

Обикновено информация за сти-
пендии може да се намери на сайта 
на всеки университет, и най- вече в 
описанието на съответната про-
грама. 

обучение в Испания

Това е вторият материал 

от анонсираните в мина-

лия ни брой серия от ма-

териали за обучението 

в Испания. Тогава акцентът беше 

върху обучението за бакалавър-

ска степен, а този път във фокус 

е магистърската степен. 

Магистърските програми в Ис-
пания имат продължителност между 
60 и 120 кредита, разпределени в 1 
или 2 академични години. 

Официалните магистърски про-
грами имат за цел  усъвършенства-
нето на студента в академичната, 
професионална или изследователска 
подготовка и се увенчават с придо-
биването на магистърска степен, 
призната във всички държави, подпи-
сали споразумението „Болоня”. 

Прием
Приемът на студенти зависи от 

различни критерии, в зависимост от 
подготовката на студента. Има 
програми, които допускат студенти 
без бакалавърска степен, но с дос-
татъчна мотивация и трудов опит 
по специалността. 

Университетите разполагат с 
комисия за координация на дипломи-
те, които определят критериите за 
прием.

Всеки университет има отделен 
прием за магистратура и различни 
критерии. Стандартът е завършен 
бакалавър в страна-членка на Евро-
пейското пространство за висше 
образование или завършен бакалавър 
в друга държава, но с приравнена към 
испанските стандарти диплома. 

В сайта на фондацията 
Universidad.es можете да разгледате 
различните опции с помощта на спе-
циално създадена за това търсачка: 
www.universidad.es/informacion_y_
recursos/becas

Търсачки за магистратури: 
www.emagister.com

Специалности на
английски

Университетите с най-много 
програми на английски са:
 • Universidad Carlos III de Madrid 
 • Universidad Europea de Madrid 
 • Universitat Politècnica de Catalunya 
 • Universitat Internacional de Catalunya 
 • Universidad de Granada.

На студентите в испански ву-

зове зададохме следните въпроси:

 • Как избрахте висшето учили-
ще, в което учите/ учихте? 

 • Как премина кандидат-
стването ви?

 • На колко възлизат месечните 
ви разходи за живот и кол-
ко плащате за обучение?
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обучение в Испания

Ето какво споделиха те.

Бях решила, че искам да уча ма-
гистратура в Барселона и след това 
търсех специалност, която да е ес-
тествено продължение на бакала-
върската ми степен. Направих про-
учване на университетите, техните 
програми и изисквания.

Изискваха 4 задължителни доку-
мента – диплома за завършена бака-
лавърска степен, която включва и 
академична справка, CV и мотиваци-
онно писмо между 600 и 800 думи. До-
пълнително, при желание, можеха да 
се предоставят документи, удосто-
веряващи ниво на чуждите езици, 
препоръчителни писма, сертифика-
ти и т.н. Имах един съвсем незначи-
телен проблем. В Софийския универ-
ситет дипломите се издават почти 
година след завършването и към мо-
мента, в който кандидатствах, аз 
реално нямах нито диплома, нито 
академична справка. Но това се 
реши с официално писмо от СУ от-
носно дипломата и платена акаде-
мична справка.

В страницата на Universitat 
Pompeu Fabra имаше линк със съвети 
за новодошли. От там намерих адре-
са на общежитието, в което живея в 
момента. Магистратурата ми, коя-
то е една година, струва към 2 040 
евро. Разходите ми за месец са меж-
ду 800 и 1 000 евро (като това включ-
ва и общежитието). Не ползвам нито 
стипендия, нито финансова помощ. 
Първоначално се справях със спестя-
вания и помощ от родителите ми, а 
сега работя.

Избрах да кандидатствам за ма-
гистратура в Испания, търсейки 
програма, която да допълни това, ко-
ето бях учила до момента. Трябваше 
да е на испански език. UB беше най- 
добрият университет в Испания 

през годината, в която кандидат-
ствах – 2010, а и нямах много алтер-
нативи сред държавните универси-
тети (като  UPC например), докато 
UB предлага всичко. Процесът по 
кандидатстване беше много лек – 
поискаха да им представя сертифи-
кат за владеене на английски език, 
мотивационно писмо и препоръка. 

Моя приятелка, която живее в 
Барселона, ме насочи да си търся 
квартира в близост до университе-
та и до ден днешен живея там. Ме-
сечните ми разходи варират от по-
рядъка на 800 евро на месец, за 
квартира плащам около 400 евро с 
включени битови сметки. 

Обучението, което предлага уни-
верситет „Комплутенсе“ в Мадрид, 
Испания, е много високо оценявано 
както в Испания, така и в цяла Евро-
па. Университетът избрах на база 
факта, че от предучилищна възраст 
уча испански език и възможността 
за академично, а впоследствие и про-
фесионално развитие в страна като 
Испания, бе доста привлекателна. 

Магистърската си програма - Де-
мократично управление и политическа 
комуникация - избрах заради изключи-
телно политическата є насоченост и 
благодарение на факта, че в България 
завърших специалност Европеистика 
в СУ „Климент Охридски“. Изисквания-
та бяха: паспорт; диплома за завърше-
но висше образование; CV. Предим-
ство дават професионален опит и/ 
или участия в програми, проекти и 
т.н., свързани с материята на съот-
ветната магистърска програма; в ня-
кои случаи се провежда индивидуално 
интервю с кандидата. Нямах никакви 
проблеми с приемането на бакалавър-
ската ми диплома.

Живея много близо до факултета 
си, чието местоположение е различ-
но от Ректората и административ-
ната част на университет „Комплу-
тенсе“. Квартирата си запазих през 
юли, предвид факта, че тогава цени-
те са по-ниски. Справям се отлично 
с 600-700 евро месечно, като тук е 
включен и наемът от 280 евро. Ма-
гистърската ми програма струва 
1 563 евро.

През 2008 година бях студент ба-
калавър в софийски частен колеж. По 
онова време имах приятел от Барсе-
лона, и един ден той ме разходи из 
университета, в който самият той 
е учил – UAB. 

Веднага се влюбих в кампуса - с 
многобройните сгради, в които се 
помещават факултети, библиотеки, 
кино, ресторанти, търговски обек-
ти; в огромното зелено простран-
ство, в спортния център; но най-ве-
че в атмосферата, която кипеше. 

Тогава започнах да мечтая на 
глас какво ли би било да уча там, уж 
на майтап минах през бизнес факул-
тета за брошури и когато видях, че 
има магистърска програма, за която 
не е необходим бакалавър, реших да 
се пробвам. Изпратих CV, мотиваци-
онно писмо и препоръка от работо-
дателя, и 3 дена по-късно получих 
потвърдителен имейл от координа-
тора на програмата. 

Обучението ми струваше около 
3 500 евро. По-голямата част покрих 
с потребителски кредит,  семей-
ството ми също помогна. Не канди-
датствах за стипендия, тъй като 
ме приеха в последния момент и ня-
мах време за цялата процедура, но 
веднъж на място се оказа, че повече-
то чужденци безпроблемно са се 
сдобили с финансова помощ от ис-
пански организации. 

За мен най-важното беше, че 
трябваше да защитим финална теза, 
в която да развием хипотетично 
собствен бизнес. Тогава се роди иде-
ята за настоящия бизнес, който уп-
равлявам – фирма за организация на 
изложения за гимназисти, която бла-
годарение на подкрепата на моите 
учители и знанията и опита, който 
придобих, успя да се превърне в реал-
ност. Също държа да изтъкна, че мо-
ите преподаватели бяха светила от 
международния бизнес, които ме нау-
чиха, че колкото и велик да е някой, 
той е просто човек, който също 
може да научи нещо от теб.

материалът е подготвен от 

Цветелина Ивова от Student Recruitment 

Tours (SRT), на която изказваме 

специални благодарности

Визитка
Веселина Стефанова

Master in Comparative 
Literature and Translationof 
Literature, Universitat
Pompeu Fabra

Визитка
Цветелина Ивова,

Управление на 
международни 
компании, Universidad 
Autónoma de 
Barcelona

Визитка
Борислав Будинов

Демократично 
управление и поли-
тическа комуника-
ция, Universidad 
Complutense de 
Madrid 

Визитка
Диляна Пейчева

Интернационализация, 
Universidad de Barcelona
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съвети

6. Преговаряйте. Колкото и необичайно да ви звучи, 
доста от университетите са склонни да прегова-
рят с бъдещите си студенти относно условията за 
обучението. Така че нищо не ви пречи да попитате 
какви други финансови оферти могат да ви предло-
жат.

7. Потърсете други опции. Не винаги мечтаният 
университет ви предоставя най-добрите финансови 
условия (а и академични). Така че потърсете отново. 

8. Потърсете университет, който е близо до дома. 

Така няма да се налага да давате допълнителни 
средства за квартира и консумативи, а спестеното 
може да инвестирате в образованието си. Не всеки 
западен университет, в който бихте отишли, пред-
лага образование, по-различно от това в родната ви 
страна. 

9. Играйте с данъците. Проверете например какви да 
възможностите да си възстановявате ДДС-то от 
покупките, които сте направили в страната, къде-
то отивате да учите. Има компании, чиято дейност 
е концентрирана в това и могат да ви помогнат да 
оптимизирате разходите си. 

10. Попитайте експертите. Във всяка област си има 
хора, които са натрупали повече опит от вас и мо-
гат да ви дадат добри съвети как да постъпите, за 
да плащате по-малко. Понякога е по-евтино да пла-
тите на някой да ви даде съвет. 

11. Изберете държава с приемлив за вас стандарт. 
Много студенти не издържат на жизнения стандарт 
в държавата, в която са решили да учат (например в 
Дания). Подгответе се предварително какви разходи 
ще са ви необходими и ако прецените, че още от 
сега не може да ги покриеш, по-добре потърсете 
други варианти. 

12. Не се отчайвате. Ако не успеете сега да намерите 
решение, то знайте, че това може да стане догоди-
на или след това. Животът е пред вас, а малките 
трудности в началото само ще ви дават стимул да 
продължите напред. Нали казват, че няма невъзмож-
ни неща.

материал на Наталия Кирилова

НЯКОЛКО НАЧИНА ДА
ПОДПОМОГНЕТЕ
ФИНАНСИРАНЕТО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО СИ
1. Кандидатствайте за заем. Изглежда страшно, но е 

нормален начин да финансирате всяко едно начина-
ние. Ако кандидатствате в държава, където се 
отпускат държавни заеми, не се чудете, но съще-
временно добре обмислете условията, при които го 
взимате и дали си струва.

2. Кандидатствайте за стипендии. Дори да не сте 
открили официално обявени стипендии в универси-
тета, където искате да учите, попитайте консул-
танта по приема дали има. Не всички стипендии се 
обявяват в интернет. 

3. Потърсете неправителствени организации, кои-

то отпускат стипендии.  Може да потър-
сите стипендии и от външ-
ни институции. QS 
Например всяка година 
отпускат няколко стипен-

дии за международни 
студенти. 

4. Не се при-

теснявайте да 

признаете, че ви е 

трудно да финанси-

рате обучението 

си. Фактът е, че 
голяма част от 
стипендиите, които 
се отпускат от 
корпоративни или 
институционални 
дарители остават 
неусвоени, защото 
студентите се 

притесняват да 
кандидатстват и ми-

слят, че няма да покрият 
изискванията. 

5. Кандидатствайте в повече 

държави и повече университети. Това ви 
дава достъп до по-голяма база данни и вероятност-
та поне някъде да се появи възможност за допълни-
телно финансиране на образованието ви. 

сисииситетттетттттеттеет
ниниииии иииииииииииииннннннн
НаНаНааааааНаНапрпрпрпррпрпрпрпрпрпрпрпрпррпрррпрррп
отттотттттттттотттто ппппппппппппппп
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слят
изискван
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интервю

У ЧЕТЕ В ЧУЖБИНА САМО
АКО ЩЕ ПОЛУЧИТЕ ПО-ДОБРО
ОБРАЗОВАНИЕ ОТ БЪЛГАРИЯ

Проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС:

В българското общество и медии през 
последните години се представят 
само негативните страни на 
държавните университети. Но 
истината е, че в тях се раждат и 
добри новини. Коя е най-добрата 
новина за университета през 
последната година?

Всеки университет, особено от 

мащаба на УНСС – с около 20 000 сту-

денти и над 1 000 преподаватели и 

служители, е много сложна система 

и в този смисъл има много добри но-

вини. През 2011 г. в класацията на 

световните бизнес училища на Вис-

шия консорциум на 126 изследовател-

ски центрове и институти към Ми-

нистерството на образованието на 

Испания УНСС зае 1-во място в Бъл-

гария, 13-то в Европа и 31-во в света.  

Това е добра новина не само за на-

шия университет, но и за българско-

то висше образование. 

Изтеклата година беше време на 

сериозни успехи и академичен гра-

деж: най-много кандидат-студенти 

(за пета поредна година); впечатля-

ващо академично израстване на пре-

подавателите; първо място по прес-

тиж и лидерски позиции в 

реализацията на нашите възпитани-

ци според рейтинга на МОМН и „От-

ворено общество” и пр. УНСС про-

дължи да бъде авторитетен и 

предпочитан център за национални 

и международни дискусии, кръгли 

маси, конференции по проблеми на 

икономиката, бизнеса и пр. 

Открихме нов Издателски ком-

плекс и Централен архив. Заработи и 

първият в България университетски 

електронен тестови център с 200 

работни места (не са много и по 

света). В него всеки месец се про-

веждат електронни кандидатсту-

дентски изпити, както и електрон-

ни семестриални изпити по пет 

дисциплини от първи и втори курс, а 

за две от специалностите - и елек-

тронни държавни изпити. Процесът 

Проф. Статев е фулбрайтов 
стипендиант-изследовател в 
Бостънския университет, 
Масачузетс, САЩ. 

Води лекции в него и в Харвард 
както и в Пирейския университет, 
Гърция. Има дипломи от УНСС, СУ и 
Московския държавен университет.
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интервю

сега набира скорост и ако се наложи, 

имаме готовност да започнем из-

граждането на втори такъв цен-

тър. Убедихме се, че това е най-

обективният начин за оценяване на 

студентите - недоволните могат 

да се жалват само на компютъра и 

на себе си.

Какви са основните цели, които сте 
си поставили като ректор, за да се 
подобри качеството на преподаване 
и обслужване в университета по 
време на наскоро започналия Ви 
мандат?

УНСС има силно развита система 

на мобилност. Все повече наши сту-

денти и преподаватели отиват за 

един или два семестъра в чуждес-

транен университет и обратно – 

УНСС приема реципрочно чужди пре-

подаватели и студенти. Този обмен 

е автентичен барометър, че ка-

чеството на преподаване в нашия 

университет е над средноевропей-

ското. Продължаваме да усъвършен-

стваме техническото осигуряване, 

да въвеждаме в обучението практи-

чески казуси, да разширяваме учас-

тието на студенти и докторанти в 

научноизследователски проекти. Ад-

министративното обслужване на на-

шите студенти е на „едно гише” и е 

напълно прозрачно. 

Какво прави университетът, за 
да привлече млади, образовани и 
с практически опит хора в своя 
академичен състав? Можете ли да 
посочите някои добри примери за 
подобен тип преподаватели?

УНСС е с най-високата оценка от 

институционалната акредитация 

сред българските университети. 

Основните ни професионални на-

правления – „Икономика” и „Управле-

ние и администрация” – имат макси-

малната оценка (5.00), дадена за 

първи път от НАОА на професионал-

но направление. Тези факти, качест-

вото на обучението, цялостната 

електронизация, модерната матери-

ална база, близо вековната ни исто-

рия, академичните традиции, изклю-

чително успешната кариера на наши 

възпитаници са притегателни за 

млади преподаватели с практически 

опит. Например представителят на 

България в Международния валутен 

фонд – Виктор Йоцов, от миналата 

година е на основен трудов договор 

в катедра „Финанси”. В нея са и пре-

подаватели като доц. Стоян Алек-

сандров (ръководител на катедра-

та), доц. Пламен Орешарски, доц. 

Емил Хърсев и др. В УНСС препода-

ват председателите на Конститу-

ционния съд и на Сметната палата 

– проф. Евгени Танчев и проф. Валери 

Димитров.  Почти всеки преподава-

тел на УНСС е на отговорна работа 

в публичната администрация или 

частния бизнес.  

Все повече наши студенти за-

вършват докторантура в чужди уни-

верситети и се връщат при нас. Уве-

личава се и броят на чужденците, 

които желаят да преподават в на-

шия университет.

Какви са дейностите, които 
предприема университетът, за да 
си комуникира по-добре с кандидат-
студентите и студентите?

Университетският сайт предлага 

изключително богата информация. 

Специално е вниманието към канди-

дат-студентите – в него те могат 

да намерят всичко, което ги интере-

сува. В цялата сграда има безжичен 

интернет и електронна система за 

студентска информация. По всяко 

време и навсякъде по света чрез 

системата web-студент всеки може 

да направи справка за студентското 

си положение. Представители на 

Студентския съвет участват в за-

седанията на Ректорския и на Акаде-

мичния съвет.

Кои са предимствата на 
университета в сравнение с 
останалите икономически училища в 
страната? Кои са факторите, които 
лично на Вас ви дават самочувствие 
като ректор?

Всичко, което казах досега, може 

да се определи като предимства на 

УНСС и основания за самочувствие. 

Ще прибавя към тях и приема в на-

шия университет, който е само с ус-

пешно издържан кандидатстудент-

ски изпит и с минимален бал от 

дипломата за средно образование 

„осем” (оценките по математика и 

по български език и литература). Не 

мога да приема, че за „вход” е доста-

тъчна само оценката от матурата 

или дипломата за средно образова-

ние – така не се създава елит на на-

цията, а хилаво всеобщо висше обра-

зование. Нашата амбиция е УНСС да 

продължи да бъде генератор на бъл-

гарския държавен, управленски и биз-

нес елит, както е било винаги от не-

говото създаване до днес.

Какви са възможностите за 
международно сътрудничество и 
обучение, които предоставяте на 
вашите студенти?

Нашият Център за мобилност на 

студенти и преподаватели има до-

говори за обмен на студенти с пове-

че от 200 чужди университета и те 

непрекъснато се увеличават. Изгра-

дена е система за подбор на желае-

щите и за признаване на положените 

от тях изпити в чуждия универси-

тет. Чуждестранните студенти, 

които идват по линия на мобилност-

та в УНСС, могат да учат един или 

два семестъра в четирите бакала-

върски специалности, в които препо-

даването е изцяло на английски език: 

Economics, International Economic 

Relations, Finance and Accountancy и 

Business Informatics. Предстои от-

криването на още три: Marketing and 

Strategic Planning, Intellectual Property 

и International Tourism. Имаме и две 

съвместни магистърски програми с 

Nottingham Trent University, които 

също се водят изцяло на английски 

език – „European Business and Finance” 

и „International Business”. Много наши 

преподаватели, които участват в 

международни проекти, включват 

свои студенти при тяхното разра-

ботване.

Не мога да приема, 
че за вход в универ-
ситета е доста-
тъчна само оценка-
та от матурата
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Как си сътрудничи университетът 
с бизнеса? И какво правите, за 
дa подобрите контактите си с 
различни компании, така че те да 
са полезни на студентите? Защо 
работодателите доста често 
твърдят, че университетите им 
изпращат неподготвени кадри?

Контактите на УНСС с бизнеса са 

разнопосочни и многопластови. Спе-

циално за връзка на нашите студен-

ти с държавни и частни работода-

тели и бъдещата им реализация 

функционира най-старият и най-голе-

мият в страната Междууниверси-

тетски център за развитие на 

кариерата. Чрез него всяка фирма 

може да осъществи контакт със 

студентите и да им предложи стаж 

или работа. Центърът е отворен и 

за студенти от други университе-

ти. Всички големи банки и фирми в 

страната се ползват от неговите 

услуги. Горди сме, че работодатели-

те винаги поставят знанията и под-

готовката на възпитаниците на 

УНСС на първо място в класациите и 

анкетите. 

В УНСС има и два изследователски 

института. Институтът по 

предприемачество е свързан с част-

ния бизнес, а Институтът по иконо-

мическа политика – с държавната 

администрация. Целта е научноиз-

следователски проекти – универси-

тетски, национални и международни 

- да са свързани с бизнеса и да реша-

ват реални проблеми.

Убедихме се, че
електронните
изпити са най-
обективният
начин за оценяване
на студентите

Вие лично за или против сте 
обучението на българските 
деца в чужбина? Какво бихте 
посъветвали кандидат-
студентите и техните 
родители, които се колебаят 
дали да изберат обучение извън 
България или да останат в 
страната?

Въпросът няма еднозначен от-

говор. Зависи за каква област на 

висшето образование става въ-

прос. Ако е в областта на точни-

те или естествените науки, мо-

гат да отидат в световно 

признат университет. Но ако 

става въпрос за икономика, упра-

вление, администрация, право – 

какво ще научат нашите деца в 

чужбина, така че като се върнат 

тук да бъдат по-добри специали-

сти (друг е въпросът, ако оста-

нат на работа в страната, в коя-

то са завършили). За четири-пет 

години те се откъсват от соци-

алната реалност в България, нау-

чават неща, които са трудно при-

ложими в нашата практика, и в 

общия случай имат проблеми с 

реализацията след завръщането 

си. Така че следване в чужбина за-

ради самата чужбина – не, но ако 

човек знае къде отива, какво иска 

да учи, но на доказано по-високо 

ниво от предлаганото у нас – да. 

В крайна сметка става въпрос за 

личен избор.

интервю на Наталия Кирилова
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Рано пиле - рано пее
Подготовката за следване в чужбина започва още
в 10-ти и 11-ти клас. Не пропускайте момента

Няколко летни седмици за подготовка сега, ще ти гарантират безпробле-
мен прием в желания университет по-късно, а може би и добра стипендия... 

РАЗВЪРЖИ ЕЗИКА С КУРСОВЕ ПРЕЗ ЛЯТОТО

Дори да учиш в езикова гимназия, не е излишно да поупражниш езика в ес-
тествена среда – все пак предстои да полагаш тестове и академични изпити. 
Летните курсове за кандидат-студенти (10-11 клас) подготвят за съответни-
те сертификати, които са задължителни, когато кандидатстваш в универси-
тет в чужбина. 

Обикновено тези курсове са с продължителност от 4 седмици и могат да 
завършат с явяване на изпит. А като се върнеш в България, можеш спокойно да 
отидеш на море, защото ще знаеш, че си отметнал една важна задача. 

Сред предложенията на Интеграл за лятото ще намериш курсове за IELTS, 
TOEFL, SAT, TEST DaF, DELF, DELE, CILS.

КАКВО ЩЕ ОЧАКВАТ ОТ ТЕБ В УНИВЕРСИТЕТА 

За да ти се получат лесно нещата в чуждия университет, не е достатъчно 

Зимното настроение съв-

сем скоро ще се стопи 

заедно със снега. А запро-

лети ли се - започваме да 

мислим къде ще купонясваме през 

лятото. 

Щом четеш това списание, твои-
те амбиции сигурно отиват по-дале-
че. Ако обмисляш да следваш в чуж-
бина, юли и август са идеалният 
момент да започнеш подготовката 
си. Онези, които се сещат за универ-
ситета малко преди Коледа в 12-ти 
клас, стартират от много ниска по-
зиция и почти със сигурност ще 
трябва да правят компромиси с на-
деждите и желанията си. Не допус-
кай тази грешка! 
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само да владееш идеално езика. Онова, което те очаква 
след като влезеш в аудиториите на мечтаното висше 
училище, със сигурност е доста различно от всичко, кое-
то си виждал/ чувал в училище. Не пренебрегвай възмож-
ността да се подготвиш за неочакваното и да преодоле-
еш по-лесно академичния шок. 

Учениците във Великобритания, които планират да 
продължат образованието си в университет, започват 
своята подготовка две години предварително в рамките 
на т.нар. А нива. Те изучават интензивно и изключително 
задълбочено между пет и осем предмета, пишат проекти, 
правят различни индивидуални и групови проучвания, учат 
се да работят в библиотеки, да събират информация, да я 
анализират и още много полезни неща. Затова в първи 
курс им е далеч по-лесно. 

В България не се учи така. А липсата на тези умения 
ще ти попречи да бъдеш сред отличниците в университе-
та. За да наваксаш пропуснатото, можеш да избереш ле-
тен курс в зависимост от бъдещата специалността, в 
която планираш да продължиш образованието си. Така в 
рамките на 2-3 седмици: 
• ще усвоиш английската терминология 

по определени предмети;
• ще се научиш да пишеш есе и да подготвяш проект;
• ще развиеш комуникативните си 

умения и критичното мислене;
• ще имаш възможност да посетиш 

университети от IVY Leage и Russle Group;
• ще получиш професионална ориентация и насоки, които 

ще ти позволят по-лесно да избереш университет.

И помни, че приемът във висше учебно заведение не е 
краят, а само началото на пътя. Възползвай се от летни-
те предложения на Интеграл, за да стигнеш успешно до 
неговия финал.

ПРЕДЛОЖЕНИЯТА НА ИНТЕГРАЛ ЗА 

АМБИЦИОЗНИ КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ:

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Corpus Christi, Cambridge 
University, предлага подготовка 
за топ университетите във Ве-
ликобритания. Той е насочен 
към амбициозни и мотивирани 
чуждестранни ученици на въз-

раст между 16 и 18 години и се 
провежда през юли в рамките на 2 

седмици. 

Обучението е в малки групи и ще ти помогне да усво-
иш ценни умения за критическо мислене, изнасяне на пре-
зентации, участие в дебати, комуникация, учене; да усъ-
вършенстваш знанията си по езика и да усвоиш успешни 
техники за явяване на изпита IELTS; да се подготвиш за 
прием в топ университет чрез участие в симулирани ин-
тервюта (подобни на тези, които предшестват приема в 
Оксфорд и Кеймбридж), усвояване на техники за писане на 
успешно мотивационно писмо, професионална ориента-
ция. Курсовете включват и семинари по академични пред-
мети, като икономика и мениджмънт, медицина, матема-
тика, въведение в изкуствата.

В допълнение учениците посещават някои от водещи-
те британски университети: университета Кеймбридж, 
Оксфордския университет, London School of Economics, 
University College London, Imperial College в Лондон, University 
of Bath.

САЩ

Подготовка за прием в уни-
верситет от Бръшляновата 
лига (IVY Leage). Курсовете се 
провеждан през юли в базите 
на едни от най-добрите аме-
рикански университети: 

Columbia University в Ню Йорк, 
Tufts University в Масечузетс и 

UC Berkeley в Калифорния.

В рамките на 12 дни курсистите ще се научат как се 
пише лично есе, как да се подготвят за приема чрез симу-
лиране на интервюта и обсъждане на примерни кандида-
тури. Курсистите ще получат индивидуална консултация 
с професионален консултант за избор на подходящо учеб-
но заведение и ще посетят някои от топ университети-
те в САЩ - Princeton University, Yale University, Harvard 
University, Stanford University.

Учениците ще могат да се запознаят и с всички еле-
менти на теста SAT и да подобрят резултата си с до 200 
точки. Клиент, пътувал на езикови ваканции с Интеграл 
няколко поредни години, това лято без никакви друга спе-
циална подготовка изкара 2 100 точки на SAT и получи 
похвала лично от представителя на Харвард. 

The College Experience е програма за американски и 
чуждестранни ученици от гимназиалния курс, които са 
решили да продължат образованието си в университет. 
Тя се провежда на базата на реномирани висши училища в 
САЩ и се води от опитни професионалисти. Обучението 
е предназначено за ученици от 9-ти до 12-ти клас и обхва-
ща 4 седмици през юли. 

Курсът включва задълбоченото изучаване на различни 
гимназиални и университетски предмети като психоло-
гия, журналистика в цифровата епоха, венчър капитал, 
международни отношения, генетика, маркетинг и рекла-
ма и др. 

ИТАЛИЯ

Курсът в Милано е насочен 
към децата над 18 г. Провежда 
се целогодишно с продължи-
телност между 2 и 36 седми-
ци. Програмата подготвя кан-
дидат-студенти за 
специалностите мода и ди-

зайн, медицина или архитекту-
ра.
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Докато учих в езикова-

та гимназия в Монтана 

имахме няколко американ-

ски преподаватели, които 

бяха дошли по линия на Корпуса на 

мира. Освен всичко друго интере-

сен аспект от тяхното препода-

ване бяха „игрите”. Този модел се 

оказа изключително непознат и 

интересен за нас като ученици и в 

първия момент бяхме стъписани, 

защото не трябваше да зубрим 

разни неща, ами да попълваме на 

английски език лексикони с цветни 

химикалки. Тогава обаче игри-

те бяха офлайн. Днес, десетина 

година по-късно, новото поколе-

ние игри е в интерактивна среда. 

Решихме да ви разкажем за няколко 

интересни неща, които може да 

използвате свободно, за да понау-

чите нещо.

ГОЛЕМИЯТ ВИРУС!
Или как образователните игри може да са ви полезни

Как игрите променят образованието и света
За съжаление повечето от образователните институции все още не 

осъзнават нуждата от подобна преподавателска методика. Но реалността 
е такава, че рано или късно пазарът ще започне да го изисква. Геймингът се 
превръща във важна част от културата на съвременния човек и все повече 
започва да се разпространява дори и в публичните институции. Само след 
няколко години кандидат-студентите ще започнат да го изискват като част 
от своята академична подготовка. Така че вузовете следва да работят в по-
сока напасване с изискванията на пазара, защото в най-скоро време ни пред-
стои да участваме в една от най-големите революции в образованието.
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„Ако можем да създаваме ангажи-
ращи и забавни игри на базата на ре-
ално съществуващи проблеми, ще 
сме в състояние да съберем огромен 
обем от енергия и страст за разре-
шаването на най-наболелите про-
блеми на света” – така Джейн Мак-
гоникъл по време на една от 
конференциите TED описва ефектът 
от образователните игри.

Университетите трябва сериоз-
но да се замислят за разширяването 
на употребата на образователните 
игри по време на академичния процес 
и ангажирането на студентите в 
тях. Игрите се приемат за по-до-
брия вариант от социалните медии 
или виртуалните класни стаи, защо-
то при тях освен ангажираност, 
участниците имат за цел и да разре-
шават проблеми. Това дава стимул 
на студентите да допълват знания-
та си и да се опитват да ги прило-
жат на практика извън класната 
стая. 

Ефектът от онлайн образование-
то го разбират дори „старите” мо-
зъци от Нобеловия комитет. Те са 
осъзнали, че постиженията на нобе-
ловите лауреати изглеждат доста 
странни и непонятни в очите на 

обикновените хора и затова са на-
мерили лесен начин да ги популяризи-
рат и сведат до широката маса. 
Почти всяко тяхно отличие бива раз-
работено под формата на научна 
игра, която е достъпна за всеки, из-
ползващ интернет. Можете да се 
обучите в областта на физиката, 
химията, медицината, литература-
та, икономиката и ... мира – тоест 
областите, в които се присъждат 
Нобеловите награди. Ако ви е инте-
ресно, посетете сайта на Нобеловия 
комитет – www.nobelprize.org. 

Някои държави вече виждат ефек-
та от прилагането на игрите и се 
възползват на практика. Колкото и 
странно да ви звучи, един от приори-
тетите на Холандия е развитието 
на гейминг индустрията. На всичко-
то отгоре този сектор се оказва 
един от най-бързо развиващите се в 
страната, разбира се подпомогнат 
и от факта, че 9.3 милиона души от 
16.5 милионното население, са запа-
лени геймъри. Университетите там 
масово използват игри, за да стиму-
лират обучението и дори дават фи-
нансови стимули на най-добрите иг-
рачи (разбирайте студенти). 

Защо игрите са
по-полезни

По-добра мотивация на учени-

ците. Студентите, които участ-
ват в образователни игри, се включ-
ват с голям ентусиазъм в проекта, 
водени от идеята, че имат шанс да 
спечелят. 

Развитие на социални умения. 
Посредством игрите участниците 
се обучават да общуват по-добре 
помежду си, да разбират другия, да 
разрешават конфликти, да се включ-
ват в дискусии, да споделят мнения. 

Повишена продуктивност. Из-
следванията показват, че студен-
тите, които се обучават посред-
ством игри, имат чувствително 
по-голяма продуктивност и стигат 
по-бързо до решения.

Приобщаване. Посредством иг-
рите студентите се чувстват като 
част от по-голяма общност, а това 
ги мотивира да учат по-съсредото-
чено и да трупат знания.

Така че, уважаеми кандидат-сту-
денти, попитайте университета, 
към който сте се насочили, какво 
точно ви предлага като онлайн игри 
- това определено може да ви улесни 
в живота. 

Поиграйте и вие
„Големият вирус” е игра, в която, 

най-общо казано, трябва да си избе-
реш вирус и да контролираш негово-
то разпространение в света. Дока-
то играеш, минаваш през различни 
етапи и научаваш различни теории и 
тяхното приложение в практиката. 
Научаваш се да управляваш бюдже-
тите си, да виждаш реалните по-
следствия от действията си (колко 
хора са се заразили, колко са почина-
ли). Пандемията се развива в целия 
свят и ти трябва да я спреш. „Игра-
та” е разработена съвместно с во-
дещия др. Аб Остерхаус от Медицин-
ския център Еразъм в Ротердам. Ако 
искате, можете да играете на http://
thegreatflu.com.

10-те най-посещавани
образователни игри

1. The Blood Typing Game

2. The Laser Challenge Game

3.
The DNA - the Double Helix 

Game

4. The Pavlov’s Dog Game

5. The Diabetic Dog Game

6. The Lord of the Flies Game

7. The Electrocardiogram Game

8. The Immune System Game

9. 
The Control of the Cell Cycle 

Game

10. 
The Split Brain Experiments 

Game

материал на Наталия Кирилова
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Обмисляйки възмож-

ността за получаване 

на висше образование в 

Швеция, твърде вероят-

но е да попаднете на сайта www.

studyinsweden.se, който се адми-

нистрира от Шведския институт 

- държавна агенция, която се зани-

мава с отношенията между Шве-

ция и другите държави в сферата 

на културата и образованието. 

Това реално е официалният обра-

зователен портал на държавата. 

В поддиректорията Защо Швеция? 

първото изречение буквално гласи: 

Обучението в Швеция е различно. 

Нормално, би казал всеки, нали за-

това се отива в чужбина – защото 

е различно от собствената държа-

ва. Какво, всъщност, е „различно-

то”, и какво можете да очаквате 

от шведските висши училища е 

темата в следващите редове.

Мисия:

ОБРАЗОВАНИЕ В
ШВЕЦИЯ

Мисия:

ОБРАЗОВАНИЕ В
ШВЕЦИЯ

Въпрос №1: Има ли световно признати висши училища?
Въпросът с легитимността и обективността на една или друга класация 

винаги е обект на дискусия, която рядко може да завърши с консенсус. Порта-
лът www.studyinsweden.se отбелязва, че има 3 шведски висши училища в све-
товния топ 100 на  Academic Ranking of World Universities, класация на Shanghai 
Jiao Tong University, и това са Karolinska Institutet, Uppsala University, Stockholms 
Universitet. 

В класацията QS World University Rankings 2011/ 2012, в световния топ 100 
намират място, макар и в крайните позиции, Uppsala University и Lund University.

В Световната класация на www.webometrics.info пък няма нито един швед-
ски университет в топ 100, а и най-високо класираните институции от тази 
държава са различни от споменатите отгоре, което допълнително усложня-
ва нещата. Times Higher Education World University Rankings 2010-2011 има своя 
версия за най-добрите университети, както и всяка друга класация. 

Като извод може да изведем съждението, че в Швеция няма да откриете 
висше училище от ранга на Харвард или Оксфорд, но като цяло шведските 
университети намират място сред добрите образователни институции в 
света.
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Къде в Швеция
учат българи?

Търсейки информация за универ-
ситетите, в които отиват българи-
те и за специалностите, в които ги 
приемат, се обърнахме към консул-
тантски агенции. 

„През 2011 г. с помощта на Скай 
Лайнс кандидатстваха за прием 35 
кандидат-студенти за Malmö 
University, от които приетите бяха 
24, като 16 от тях се записаха и в 
момента учат там (за бакалавърски 
и магистърски програми)”, споделят 
от агенцията.

„В момента в Jönköping University 
учат около 30 студенти от Бълга-
рия. Приблизително толкова са и ко-
легите им в Malmö University”, обясня-
ва Ирина Христова, управител на 
Интеграл. За същите два универси-
тета, както и за други, най-често 
консултират от Едланта. Консул-
тантски център Униконсулт пък е 
изпратил студенти в следните 
шведски университети: Jönköping 
University (Jönköping International 
Business School), Malmö University, 
Lund University, University of Gothenburg 
(Göteborg), Stockholm University, 
Uppsala University, KTH Royal  Institute 
of Technology, Umeå University, Blekinge 
Institute of Technology, Kristianstad 
University, Linnaeus University.

Предпочитаните
специалности

Единодушно е мнението на кон-
султантите, че предпочитаните 
специалности са в направленията 
международен бизнес и предприема-
чество, международни отношения, 
европеистика, политически науки, 
компютърни науки, маркетинг, ме-
ниджмънт и финанси.

Какви предимства има
образованието в Швеция

Образователните институции 
са международно ориентирани и за-
лагат на обучението в групи, с фокус 
към практическо решаване на казу-
си, което е особено полезно за бъде-
щото професионално развитие и из-
граждането на ценни за 
работодателите качества. Това 
твърдение преминава като обеща-
ние през повечето сайтове на уни-
верситетите, а започва от образо-
вателния портал. 

Консултантите посочват като 
основно предимство безплатното 
обучение в бакалавърските и магис-
търски програми за граждани на дър-
жави от ЕС, както и наличието на 

доста програми, преподавани на ан-
глийски език. 

„Страната е привлекателна и за 
онези, които държат на качествено-
то обучение с акцент върху практи-
ката. Шведските университети са 
тясно свързани с индустрията и биз-
неса – много често по време на след-
ването си студентите работят по 
проекти, предоставени от различни 
компании с интерес в съответния 
сектор”, поясняват още от Инте-
грал. „Общуването между препода-
ватели и студенти е много интен-
зивно”, посочват  като плюс от 
Униконсулт. „Друга изключително 
привлекателна перспектива (особе-
но за студентите, които се интере-
суват от прием в бакалавърска про-
грама в Malmö University) е 
възможността за един или два се-
местъра на обменни начала в друг 
партниращ университет в Швеция 
или в чужбина (както в страна от 
ЕС, така и извън – например в САЩ и 
Австралия, където таксите са дос-
та високи, но за студентите на об-
менни начала отново е безплатно)”, 
отбелязват пък от Скай Лайнс. 
„Швеция привлича с възможността 
за безплатно обучение, както за ба-
калавърски, така и за магистърски 
програми.  Разбира се, това е доста 
скъпа страна и трябва да се предви-
дят солидни средства за живот”, на-
помнят обаче от Едланта. 

Ако все повече ви се струва, че 
възможността за получаване на ди-
плома от шведско висше училище си 
заслужава, сигурно се питате как 
стоят нещата с приема.

Кандидатстването
То протича както в повечето 

чуждестранни университети и е по 
документи. За една съвсем скорошна 
промяна сигнализират от  Скай 
Лайнс, които заявяват: „От тази го-
дина изискванията за нивото на вла-
деене на английски език (удостове-
рявано със следните сертификати: 
TOEFL, IELTS, FCE, CAE или CPE) са 
леко завишени и доста стриктни”. 
Миланка Теодосиева, управител на 
Униконсулт, отбелязвайки същия 
факт, добавя и детайли: „От 2010 г. 
има по-високи изисквания за прием 
на чуждестранните студенти по 
отношение на нивото на английски 
език и математика. За английски 
език се изисква TOEFL с минимален 
резултат 90 iBT,  IELTS с минимален 
резултат  6.5.” Ирина Христова, уп-
равител на Интеграл, съветва: „Има 
особености по отношение на завер-

ката на документите. Кандидатите 
трябва проверят предварително в 
съответния университет точно 
какви легализации се признават.” От 
Едланта изказват мнение, че: „Изис-
кванията за прием са общо взето 
стандартни. Особеното са срокове-
те за кандидатстване” и добавят, 
че на www.universityadmissions.se мо-
жете да се информирате за канди-
датстването.

Настаняване и
разходи за живот

Първо, няма централизирана 
служба, която администрира сту-
дентското настаняване. Второ, уни-
верситетите в по-малките населе-
ни места имат повече места в 
общежития за настаняване на чуж-
дестранните студенти, но не така 
стоят нещата в големите градове и 
традиционните студентски градове 
– в тях местата често не дости-
гат.

Колко ориентировъчно се за-

плаща на месец за стая в общежи-

тие на висшето училище:

 • в университети в 
малки градове: 
2 000 – 3 500 шведски крони* 

 • в университети в 
средно големи градове: 
2 300 – 4 300 шведски крони 

 • в университети в 
големите градове: 
2 500 – 4 500 шведски крони 

*10 шведски крони са около 1 евро

Препоръчителната сума, с която 
трябва да разполага един студент 
на месец, според официалния образо-
вателен портал, е 750 евро, от кои-
то 200 за храна, 320 за жилище, 50 за 
транспорт, 25 за здравна застра-
ховка и лична хигиена, 7 за студент-
ски внос и 75 за графата „и аз съм 
човек” (дрехи и отдих). Повечето 
студенти, живели в Швеция, препо-
ръчват да се предвидят повече пари 
за издръжка – от 10 до 20% от тази 
сума.

Ако след прочетеното започвате 
да си се представяте като студент 
в Швеция – успех!

материал на Ивайло Ганчев   
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Мартин Тъпанков 

завършва бакала-

върска програма по 

Промишлено инже-

нерство в Технически универси-

тет – София. В Швеция отива 

за първи път като Еразъм-сту-

дент през 2007 г. След като се 

дипломира в България, се връща 

отново в Jönköping University, 

където записва магистратура по 

Product Development and Materials 

Engineering. В момента Мартин 

продължава докторантурата си 

в същия университет и планира 

да остане в Швеция поне още 

няколко години. 

КАКВО Е ДА
УЧИШВШВЕЦИЯ

Кандидатстването
Български студенти имат нужда 

само от диплома за завършено обра-
зование, преведена и легализирана 
от университета и Министерство-
то на образованието, и от сертифи-
кат за владеене на английски език - 
IELTS, TOEFL или Cambridge ESOL. 
Виза не е необходима, а такси за обу-
чение за граждани на Европейският 
съюз няма. Процедурата отнема око-
ло шест-седем месеца – между 
крайният срок на подаване на доку-
менти и започване на следването.

Обучението
В шведските университети се 

набляга много на практическото 
прилагане на уменията, придобити 
по време на обучението, както и на 
работата в екип. Всички висши учи-
лища разполагат със специализира-
но оборудване, което използват по 
време на обучението си – например, 
промишлените дизайнери имат рабо-
тилница, където могат сами да изра-
ботват моделите си. Информацион-
ните технологии също са на високо 
ниво и университетите имат добре 
изградена инфраструктура -  зали за 
свободен достъп на студентите 
24/7, безжичен интернет на терито-
рията на целият кампус, електронна 
поща за всички студенти и служите-
ли, интернет с информация за курсо-
ве, разписания, задания, контакти и 
т.н. Друга съществена разлика с 
университетите в България е нали-
чието на оборудвани стаи, където 
студентите могат да работят на 
спокойствие по различни проекти.  

Връзките с бизнеса
Шведските университети са 

тясно свързани с индустрията и биз-
неса – много често по време на след-
ването си студентите работят по 
проекти, предоставени от различни 
компании с интерес в съответния 
сектор. Дипломните работи в 50 на 
сто от случаите също са възложени 
от фирми като Volvo, Saab, Ericsson 
или АBB. Това предоставя възмож-
ности за близък контакт между фир-
мите и студентите, както и за ус-
пешно завършване на проектите.  

Ползите
Най-полезното от обучението за 

мен е на първо място да приложа на 
практика голяма част от теоретич-
ните знания, които придобих в Техни-
чески университет - София. Работа-
та с нови методологии и софтуер 
беше и е много ценна за бъдещето 
ми професионално развитие в 
областта на проектирането. Полу-
чих възможност и да развия комуни-
кативните си умения, докато рабо-
тя в екип с други хора, и не на 
последно място - да шлифовам тех-
ническия си английски.

Друг съществен аспект е въз-
можността да работиш съвместно 
с хора с различни националности, 
култури и религии - в процеса на ра-
бота откриваш колко много от пред-
разсъдъците ти просто не са верни 
и колко трудна, но същевременно и 
възнаграждаваща, е работата в 
екип с различни хора. 
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Мястото и хората
Шведското общество и манталитет се различават 

съществено от българските. Нещата, които обикновено 
приемаме за дадени в отношенията между приятели, ко-
леги и непознати, тук работят по различен начин. В уни-
верситетската среда обаче контактувате постоянно с 
хора в същото положение, със същите проблеми, същите 
курсове и проекти. Студентските организации се гри-
жат за организиране на пътувания, партита, вечери и 
т.н., които помагат много за сближаването между сту-
дентите. Възможностите за контакт с нови хора са мно-
го повече от тези, които обикновено се предоставят в 
България, където студентите познават обикновено само 
колегите от своята програма и не общуват много с ос-
таналите.

Нещата се променят драстично след като човек на-
пусне академичната среда и започне работа. За някои 
хора адаптирането към шведският начин на живот е тру-
ден, най-вече поради по-индивидуалистичния начин на жи-
вот на скандинавците. Шведите обикновено нямат много 
приятели които биха нарекли „добри“, но за сметка на 
това, когато дадат дума, на тях може да се разчита. 
Скандинавците държат на точността по отношение на 
сроковете и задълженията и разчитат хората да проявя-
ват инициатива и самостоятелност в работата, за раз-
лика от по-централизирания и „микромениджърски“ под-
ход, типичен за България.

Парите
Според шведската агенция за висше образование 

(Högskoleverket) препоръчителните месечни средства, не-
обходими на един студент, възлизат на 7 000 шведски 
крони (800 евро). Тази сума напълно покрива всички разхо-
ди за храна, общежитие и са достатъчни за съвсем прили-
чен живот, включително участие в различни събития на 
студентските организации, пътувания и забавления. Око-
ло една трета от тази сума отива за общежитие. 

Висшето образование в Швеция е безплатно за всички 
граждани на Европейския съюз, което е сериозен плюс за 
българските студенти. За сметка на това няма възмож-
ности за стипендии, кредити и финансиране от страна 
на държавата. 

Работата
Заниманията в университета са почти като работа 

на пълен работен ден. Не са редки случаите, когато на 
студентите им се налага да остават в университета 
през уикенда или до късно вечерта. Почасова работа е 
възможна и доста студенти работят през лятото, дока-
то голяма част от работещите са във ваканция. Но това 
е по-скоро изключение, отколкото правило. Като цяло, бих 
посъветвал да се избягва работата, ако не е абсолютно 
наложително. Основната цел на студентите би трябвало 
да получат най-доброто възможно образование и да из-
влекат възможно най-много от годините в университе-
та, тъй като това ще им бъде от полза при търсене на 
работа след това. 

разказа Мартин Тъпанков

За кандидатстване в Jönköping University 

можете да се обръщате към Интеграл 
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Един бърз поглед към биографията 
ти показва, че през последните 5-6 
години ти сякаш с лекота постигаш 
успех след успех. Така ли е? Спомняш 
ли си как започна всичко?

Не е съвсем така. Един от професо-

рите ми в Оксфорд направи  в начало-

то на учебната година доста точно 

наблюдение (което не цитирам до-

словно): „Добрите студенти, или по-

скоро отличните студенти, създават 

впечатлението, че се носят по вода-

та с лекотата и грацията на лебеди-

те. В действителност обаче, те са 

едни неуморни патици, които се тру-

дят денонощно.” Моят стремеж е да 

постигам този баланс.

ТАЙНАТА НА УСПЕХА Е,
ЧЕ ВСЕКИМОЖЕ!

Тя е първата европейка през последните
години, която може да се похвали с това
признание

Всичко започна с едно рамо от г-жа Ели Тончева, която ми даде кураж, а и 

доста компетентен професионален съвет да кандидатствам в Обединено-

то кралство и по-точно в University of Edinburgh, където предлагаха две пълни 

стипендии за чуждестранни студенти, включително и за българи. Аз съм из-

ключително благодарна за тази подкрепа и мисля, че тя изигра решаваща 

роля за мен тогава.

Какво е усещането да си чуждестранен студент на годината в 
университет от ранга на Единбург?

Това е голямо признание и означава, че не си останал незабелязан сред око-

ло няколко хиляди кандидати за International Student of the Year Award. По този 

начин университетът оценява това, което си постигнал за четирите годи-

ни, прекарани в него. 

Мен лично наградата ме прави много щастлива и се радвам, че се спряха 

на български студент. Досега това не се бе случвало и дано да се превърне 

Дочка Христова - чуждестранен студент №1
за  2011 г.  на University of Edinburgh:
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в стимул за всички наши студенти в 

чужбина. Ние имаме равен шанс с 

другите чуждестранни студенти и 

усилията, които полагаме, не само 

си заслужават, но и получават при-

знание!

Това не е първото ти отличие. 
Спечелила си и стипендия на 
Кока Кола. Какво според теб те 
отличава от твоите състуденти? 
Каква е тайната?

Не мисля, че нещо ме отличава от 

другите студенти – не съм първият 

студент, който е спечелил стипен-

дията на Кока Кола, нито последни-

ят. А тайната е, че всеки може! 

Ти имаш поглед и към обучението 
в Америка. Разкажи ни за 
впечатленията си от UPenn.

Да. Бях една година на обмен в 

University of Pennsylvania, която беше 

част от бакалавърската ми степен 

в Единбург. UPenn е част от Бръшля-

новата лига и това моментално оз-

начаваше висше образование от най-

висок калибър, с лектори – нобелови 

лауреати, и невероятно интелигент-

ни колеги. Беше голямо предизвика-

телство за мен, защото отнема из-

вестно време да се адаптираш към 

по-динамичния ритъм на живот, как-

то и към по-интензивната образова-

телна система. Но усилията си заслу-

жаваха...

Вече пета година живееш и учиш 
извън България. Самият опит да 
следваш навън – какво ти даде и 
какво ти взе? 

Никога досега не ми е хрумнало да 

си задавам този въпрос. Тъй като 

съм непоправимо позитивен човек, 

мога да отговоря, че ми отне дет-

ския наивитет, страха от новото и 

излишните житейски притеснения, 

както и редуцира някои нежелани 

лоши черти от характера ми, но не 

всички за съжаление. Даде ми свобо-

дата да мечтая и да правя това, 

което желая; да бъда себе си и да на-

меря хората, които истински ценя.

В момента правиш магистратура 
по Глобално управление и 
дипломация в Оксфорд с пълна 
стипендия от Факултета по 
Международно развитие. Това 
поредното предизвикателство 
ли е?

Оксфорд е моята най-голяма съ-

кровена мечта, която е била винаги 

пътеводна звезда в живота ми и съм 

безкрайно щастлива, че я следвам... 

Вероятно вече имаш планове за 
следващите няколко години….

Имам, да... макар да съм съгласна с 

Джон Ленън, че „Животът е това, ко-

ето ти се случва, докато си зает да 

правиш планове за него.” 

Миналото лятото бях на летен 

стаж в една китайска компания в Пе-

кин, която се занимаваше с подпома-

гане на предприемачеството. Пре-

живяването беше много полезно и 

провокира интереса ми към китай-

ския език, който изучавам в момен-

та. В близко бъдеще се надявам да 

запиша докторантура в сферата на 

международните отношения между 

Европа и Китай. А в дългосрочен про-

фесионален план бих желала да се за-

нимавам с международно развитие и 

дипломация.

Съветът ти към сегашните 
абитуриенти, запътили се към 
обучение в чужбина?

Проявете безумна смелост и се 

доверете на най-съкровените си 

мечти, защото те са най-точните 

пътеводители в живота на човека!

Интервюто е предоставено от 

консултантска агенция ЕДЛАНТА.
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Интервю с Хенрике Госерман,
вицепрезидент "Управление на таланти" Хотели Кемпински

Кемпински е известен със своята корпоративна стратегия за 
персонално личностно развитите на служителите си. Какви са 
основните характеристики, които трябва да притежава един млад 
професионалист, за да удовлетвори изискванията Ви и да започне своята 
кариера в международна компания като Кемпински? 

За да започне кариерата си в Кемпински, най-важните умения, които 
трябва да има младият професионалист, са страстта към луксозната хо-
телска индустрия, мисленето за този тип услуги и, разбира се, желанието да 
се доказва непрекъснато. Да бъдеш с гъвкаво и широко скроено мислене е ре-
шаващо, когато навлизаш в хотелиерската индустрия и по-конкретно – в  
Кемпински, това  означава да използваш личните си силни страни, за да пре-
доставиш най-доброто възможно обслужване и да създадеш незабравимо пре-
живяване на нашите гости. Освен ентусиазмът от предоставянето на висо-
кокачествено обслужване, други качества, които Кемпински търси са 
разбирането за европейския лукс, който Кемпински предлага, както и силно 
ориентирано към хората отношение и чувство за предприемчивост. Правил-
ната нагласа, професионализмът и чуждите езици са задължителни и отва-
рят вратите към една успешна кариера в Кемпински.

Счита ли се дипломата от 
университет със световна класа 
като достатъчно доказателство 
за квалификациите на кандидат? 
Хората с добра академична степен 
имат ли по-големи шансове да бъдат 
наети?

Кемпински дава възможност на мла-

ди и талантливи хора, в зависимост 

от техните академични квалификации, 

възможността да приложат своите 

знания и личностни умения на различни 

позиции. Започвайки със стажуване, 

обикновено три до шест месеца, към 

управленската стажантската програ-

ма, която дава шанс на младите про-

фесионалисти да докажат своите ме-

ниджърски умения, както и 

чиракуването в 13 хотела в Германия и 

Швейцария, всички позиции предлагат 

страхотно стартово ниво на кариер-

ните възможности. Университетски-

те степени са ценен плюс, особено 

при позициите в мениджмънта или ад-

Жадните да учат

и да се доказват, 

имат страхотни

възможности в

хотели Кемпински

ПРАВИЛНАТА НАГЛАСА,
ПРОФЕСИОНАЛИЗМЪТ И ЧУЖДИТЕ
ЕЗИЦИ СА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ



advertorial

ОБРАЗОВАНИЕ И СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В ЧУЖБИНА|49

   
  

 

 

министративния департамент. Освен квалифика-

циите от висши учебни заведения, най-важните ка-

чества, допринасящи за наемането на даден човек, 

са страстта към хората, приятелското отноше-

ние и чувството за гостоприемство и усета към 

индустрията. 

Ако си млад професионалист, какво трябва да 
очакваш от първата си работа в Кемпински? 

За Кемпински развитието на млади таланти е 

един от основните стълбове, които изграждат 

основите на компанията. Хората, които са жадни 

да учат и да се доказват, имат страхотни въз-

можности в хотели Кемпински откакто компания-

та оперира в световен мащаб и следователно пре-

доставя широк избор от работни места и нов 

опит. Ако човек е мотивиран и гъвкав, шансовете 

да сложи началото успешна кариера за цял живот 

са изключително добри. Предлагайки разнообразни 

възможности за тренинг, по-нататъшното обуче-

ние и крос-тренинги, хотели Кемпински създават 

работна среда, която уважава индивидуалността 

и нуждите на всеки служител и окуражава авто-

номността, повишенията и устрема към кариера. 

В рамките на кариерните дни на Кемпински, които 

се провеждат всяка година, ние предлагаме на на-

шите служители и таланти шансът да открият 

нови предизвикателства в други дейности и да се 

устремят към нови посоки в техния професиона-

лен път. 

Кога е най-добрият период да започнеш кариера 
в Кемпински – докато си млад и търсиш 
първата си работа, или няколко години по-
късно в друг сектор на компанията? Какви да 
предимствата и недостатъците и в двата 
случая? 

Винаги може да стартирате успешна кариера в 

хотели Кемпински. С повече от 72 обекта в 31 

страни, възможностите да работите в Кемпин-

ски са многобройни. В главния фокус на Кемпински 

е да повишава, да подкрепя и да образова талант-

ливите хора, които биха желали да започнат или да 

насочат кариерата си към сегмента на луксозно-

то хотелиерство. Когато началото е в компания, 

която е толкова ориентирана към хората, както 

Кемпински, предимствата са, че талантите мо-

гат да извлекат ползи от различните възмож-

ности за обучения, стажове, да получат първи впе-

чатления от индустрията и обменните програми 

между различните обекти на Кемпински. Всичко 

това съдейства за развитието и усъвършенства-

нето на всеки един служител. Но дори някой да вле-

зе в компанията след няколко години опит, дали в 

различен сектор или в различна компания, Кемпин-

ски предлага невероятни възможности за разши-

ряване на хоризонтите или за изкачване по стъл-

бицата на кариерата. Тъй като всеки служител на 

Кемпински е виждан като талант, без значение 

дали е опитен или тъкмо започва да се развива в 

индустрията, кариерата в компанията може вина-

ги да бъде успешна с правилната нагласа и страст-

та към хотелиерските услуги. 

интервю на Наталия Кирилива
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ЗАЩО ДИПЛОМАТА
НЕ ГАРАНТИРА
ВИСОКА ЗАПЛАТА?
Няколко неща, които е хубаво бъдещите студенти да знаят

Знаете ли, че уни-

верситетското 

обучение само по 

себе си не е сред 

най-важните фактори 

за професионално разви-

тие? Може би не очаква-

те да прочетете това 

точно в нашето списа-

ние, но ние като медия се 

чувстваме отговорни да 

ви разкажем и да споде-

лим опита, за да може да 

сте по-добре подготвени 

за реалността. 

Работодателите изби-
рат да привлекат в екипа си 
хора, които имат необходи-
мите компетенции, опит и 
желание и възможност за 
развитиe. Личните качест-
ва на кандидата са чувст-
вително по-важни от реал-
ните компетенции, които 
той би могъл да има. Голяма 
част от работодателите в 
световен мащаб продължа-
ват да се оплакват от лип-
сата на критични бизнес и 
аналитични умения от 
страна на студентите, ко-
ито завършват универси-
тети. А този факт може да 
ви е от полза, когато тръг-
вате да си избирате вуз, 
където да продължите обу-
чението. 

Освен стандартните 
академични знания, се опи-
тайте да разберете какви 
допълнителни умения бихте 
придобили там, защото, 
както се оказва, те са раз-
ковничето за успешна реа-
лизация в последствие. За 
съжаление това често са 
умения, за които не ви обу-
чават в училище или в уни-

верситета, често тях 
трябва да ги развиете са-
мостоятелно. Но също така 
е факт, че добрите образо-
вателни институции създа-
ват среда, в която техните 
възпитаници да могат да се 
научат и на основните не-
академични компетенции – 
как да реагираш при опреде-
лени ситуации. Като 
доказателство за това, ще 
цитираме един от топ-ме-
ниджърите в световното 
проучване на Heidrick & 
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оценки, не винаги означа, че работодателите ще ви 
приемат с отворени обятия. По-добре потърсете 
начини да усъвършенствате, т. нар. Soft skills. Ако ги 
имате и използвате, дипломата от университета 
само ще ви е в един голям плюс в намирането на по-
добра работа. 

Struggles, който споделя: Способността да се спра-
вяш с променящата се ситуация, а да не се парализи-
раш от нея, се оказва от ключовите компетенции за 
тези, които искат да се развиват в кариерата. 

За някои от основните умения, които ще са ви не-
обходими в работата, вижте таблицата. 

В кои държави може да се
обучите най-добре?

Международният опит се оказва от ключовите 
компетенции, които се изискват в съвременния биз-
нес. Първата стъпка в придобиването на такъв е об-
разованието. Задължителното (основно и средно) и 
университетското образование имат най-важна те-
жест в цялостното развитие на таланта в свето-
вен мащаб. Щатите са държавата с най-голям при-
нос в развитието на таланта. Те изпреварват 
чувствително следващия в класация – Дания. Сред 
най-важните фактори за това е университетското 
им образование, което е изключително адаптирано 
към изискванията на бизнеса. Един от всеки три уни-
верситета в световните 500 висши учебни заведе-
ния е ситуиран именно в САЩ. Мениджърите отчи-
тат, че американското образование допринася за 
развитието на лидерски умения, за мисленето по 
иновативен начин, а не в трупането на пасивни ака-
демични знания.

Другите държави, които се нареждат на водещи-
те места, са Дания, Финландия и Норвегия, както и 
тези от Азиатско-тихоокеанския регион – Австра-
лия и Сингапур. Причината северните държави да 
имат лидерски позиции в областта на развитието на 
таланта е, защото техните правителства инвести-
рат чувствителни суми в образованието на нацията. 
Така жителите на тези държави имат много добри 
лингвистични и технически умения, които им дават 
възможност и да се „продават” по-добре на пазара на 
труда. Канада, Чили и Турция пък са големите изнена-
ди, защото те успяват да се придвижат изключител-
но бързо в областта на развитие на таланта. 

България за съжаление е в края на таблицата 
(49-то място от 60 изследвани от Heidrick & Struggles 
държави). Ако средното образование в България е на 
сравнително добро все още ниво и е около средния по-
казател за повечето държави, то университетското 
образование в страната успява да изпълни едва 1/3 
от компетенциите, които се получават в САЩ. 

Как да се уверите, че университетът
ви дава необходимите знания?

Прочетете описанието на програмата, която ис-
кате да учите, вижте се с някой представител от 
университета и го попитайте какво точно се случва, 
за да придобиете тези умения, разпитайте познати 
и приятели, вижте как се развиват професионално 
хората, когато завършат определен университет. 
Потърсете информация и в интернет. 

Какво следва от всичко това: търсете си универ-
ситети, които ви дават не само добри академични 
знания. Това, че ще учите много и ще имате отлични 

Доклад на Българска стопанска камара от 

последния месец посочи следните умения 

като ключови за професионалното 

развитие

разбиране на бизнес процесите

разбиране на продуктите

фокус върху клиента

осигуряване на качество

управление на хора и процеси

ориентираност към резултати

осигуряване на безопасност

умение за работа със специфично 

производствено оборудване 

дигитални компетенции

внимание към детайла

организационни умения

гъвкавост и адаптивност

надеждност

поемане на отговорност

решаване на проблеми

работа под напрежение

инициативност

аналитично мислене

умения за планиране и контрол

мотивиране

управление на конфликти

общуване

работа в екип

лидерство

 

материал на Наталия Кирилова
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Това модерно 

занимание те-

първа набира по-

пулярност в Бъл-

гария, а наименованието 

му все още не е получило 

адекватен и разбираем 

превод на български 

език. Затова използваме 

английското фасилити 

мениджмънт/ facility 

management – което бук-

вално означава „управле-

ние на съоръжението”. 

Но какво всъщност значи 

да управляваш сграда 

и каква роля има тази 

дейност?

Оказва се, че да се гри-
жиш за недвижимо имуще-
ство е далеч по-комплексна 
и отговорна работа, откол-
кото първоначално човек би 
си помислил. Спектърът от 
области, за които е отго-
ворен фасилити менидж-

Facility 
Management 

мънтът е доста широк, а 
ролята му се оказва реша-
ваща от инвестиционна и 
финансова гледна точка. 
Нека най-напред започнем 
от някои факти, свързани с 
изграждането и живота на 
всяка една сграда или съо-
ръжение, които са предпос-
тавили необходимостта от 
фасилити мениджмънт 
като професия. 

Според проучвания и 
мнения на международни 
експерти, стопанисването 
и поддръжката на недвижи-
мото имущество е на стой-
ност между 4 и 9 пъти по-
висока от разходите за 

построяването му. Самите 
експлоатационни разходи 
могат да надскочат много-
кратно предварителните 
очаквания на инвеститори-
те, а състоянието на съо-
ръжението и възможности-
те, които предоставя, са 
пряко свързани с тези раз-
ходи през различните етапи 
от живота на сградата. 
Пълноценното функциони-
ране и жизнения комфорт 
при обитаване на сградата 
са това, от което живущи-
те или наемателите в нея 
имат нужда и са условието 
и предпоставката за ус-
пешното є просъществува-
не във времето. 

Накратко може да се об-
общи едно – за да бъде по-
строяването на една сгра-
да успешен инвестиционен 
проект, трябва да се обър-
не голямо внимание на функ-
ционалността є, така че 
експлоатацията и поддръж-
ката през целия є жизнен 
цикъл да са финансово рен-
табилни за инвеститора. 
Оттук логично възниква и 
ролята на така нареченото 
„управление на съоръжение-
то”. Основна цел на фасили-
ти мениджмънта е запазва-
не и при възможност 
повишаване на стойността 
на собствеността като ак-
тив, снижаване на разходи-
те по нейната експлоата-
ция и увеличаване на 
приходите от нея. 

Умелото планиране на 
разходите за целия жизнен 
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цикъл на съоръжението, а не единствено към момента на 
построяването му (или друг единичен момент), може да 
доведе до спестяването на много средства. 

Фасилити мениджмънтът може да се включи като 
дейност в два различни етапа от проекта за изграждане 
на съоръжение – като активен участник на ниво планира-
не на инвестиционния проект и/ или като стопанин на 
вече осъществения такъв. Ползите от включване на фа-
силити мениджмънта на предварителния етап, етапа на 
проучване, са свързани най-вече със спестяването на се-
риозни експлоатационни разходи, ако се направи разумно 
планиране на материалите, функциите и възможностите, 
които ще предоставя сградата на нейните ползватели, 
както и да се планира цената на тяхната поддръжка. Въз-
можно е фасилити мениджърът да предвиди технически 
проблеми при експлоатацията на сградата, така че свое-
временното им отстраняване в ранна фаза на проекта 
ще коства минимални разходи за собственика.

Вторият етап на включване на действащо звено в уп-
равлението на сградата, е свързан най-вече с ролята на 
фасилити мениджъра, който осигурява на всички необхо-
дими условия на наемателите в сградата за пълноценно-
то изпълняване на дейностите им и поддържането на 
комфорт и удовлетворение от обитаването є. Основен 
принцип в работата на фасилити мениджъра е профилак-
тиката при организиране на поддръжката на сградите, 
сградните съоръжения и инсталации.

Някои от основните дейности, които поема 

фасилити мениджмънтът, са:

 • Техническо управление на обекта

 • Поддръжка и обслужване

 •  Обслужване на комуникациите

 •  Ремонти

 • Отстраняване на повредите

 • 24 часово дежурство

 • Енергиен мениджмънт

 • Почистване на сградата и общите час-
ти, почистване на фасадата

 • Осигуряване на охрана и противопожарна безопасност

 • Поддържане на външни площи

 • Поддръжка на зелени площи

 • Снегопочистване

 • Телефонни и портиерни услуги и др.  

Освен че е по-удобно и практично всички тези услуги 
да бъдат координирани и предоставяни на собственика на 
сградата от една единствена страна – екипът от фаси-
лити мениджъри - този вариант осигурява най-важното в 
бизнеса – икономически изгодното решение. Компетент-
ният фасилити персонал има погледа и необходимата ши-
рота на мисълта, за да обхване наистина всички дей-
ности и услуги, които ще са необходими за правилната и 
рентабилна поддръжка на сградата, така че тя да печели, 
вместо да харчи средства на собственика є. 

Самите административни услуги и управлението на 
експлоатацията на сградата пък се обединяват в раздел 
дейности, подчинени на така наречения „пропърти ме-
ниджмънт”. На пропърти мениджъра могат да бъдат де-
легирани част или всички задължения, свързани с експлоа-
тацията и управлението на имота от името и за сметка 
на собственика. Такива услуги са например събиране на 
наеми, плащане на сметки, предоставяне на услуги, за-
страховане, управление на поддържащия персонал, рекла-
миране на имота и договаряне с потенциалните и насто-
ящи наематели и т.н. Този тип поддръжка на сградите и 
съоръженията е услугата, която фасилити мениджмънта 
предоставя на етап завършен и функциониращ инвести-
ционен проект. 

Разумното планиране и отговорната поддръжка на 
сградите и съоръженията превръщат дейността на фа-
силити мениджмънта в отговорна и значима дейност, 
която всеки далновиден инвеститор трябва да предвиди 
в проекта си. Фасилити мениджърът е „добрият иконом” 
на една сграда, който с предвидливост и внимание към де-
тайлите планира и поддържа съоръженията така, че да 
са предпочитани и функционални за обитаване и използва-
не при възможно най-ниските разходи за това.  

КЪДЕ ДА УЧИМ В БЪЛГАРИЯ?
Макар и сравнително ново навлязла професия, обуче-

нието в тази сфера вече се предлага и на академично 
ниво и от най-стария български университет – СУ „Св. 
Климент Охридски”. Това е магистърската програма на 
Стопанския факултет на СУ - „Икономика и управление 

на сгради и съоръжения – Фасилити мениджмънт”. 

Тя е с продължителност 2 години и половина и цели 
създаването на висококвалифицирани ръководни специа-
листи по управление на сгради и съоръжения, които да се 
реализират в частния и обществения сектор. Обучение-
то в програмата се състои от
 • Модул с общоикономически и мениджмънт предмети 

 • Модул с професионални дисциплини 

 • Финален модул – учебна практика, пред-
дипломен проект и магистърска теза.

-

на безопасност

ички тези услуги 
собственика на 

екипът от фаси-
а най-важното в 
ние. Компетент-
обходимата ши-
ина всички дей-
за правилната и 
че тя да печели, 

ка є. 

• Финален модул – учебна практика, пред-
дипломен проект и магистърска теза.
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комплексна и включва почистването, 
безопасността, поддръжката на 
сградните инсталации и комуникаци-
ите, грижата за енергийната ефек-
тивност, паркинг системите, пожар-
ната безопасност и други. Сферите, 
които изискват специална грижа за 
„здравето” на една сграда, са много. 
Това изисква голям екип, способен да 
покрие всички необходими нива на 
компетентност, за да може сграда-
та да бъде в добро състояние.

Кога и как навлиза фасилити 
мениджмънтът в България? 
Смятате ли, че българските 
инвеститори вече са осъзнали 
необходимостта от него на 
какъв етап от реализирането на 
проекта се случва това? 

Този сектор е все още сравнител-
но млад за България. Развива се ак-
тивно едва през последните 5-6 го-
дини, но пък това развитие е 
изключително динамично. Този бизнес 
навлезе като естествена проекция 
на строителния бранш, който преди 
5 години беше в своя пик. Стъпване-
то на редица чуждестранни компа-
нии в България през последните годи-
ни също допринесе за развитието на 
фасилити мениджмънт бизнеса. Тези 
компании са получавали комплексна 
интегрирана услуга в западноевро-
пейските страни, например, и стъп-
вайки в страната ни, отново търсят 
компания, която да отговаря цялост-
но за сградата им, вместо да разпре-
делят тази дейност на парче. 

Що се отнася до българите в 
бранша, те традиционно са по-кон-
сервативни, но постепенно виждат 
ясните и недвусмислени резултати – 
интегрираната услуга пести пари и 
време и това лесно може да се види. 
Така че българските инвеститори 
бързо започнаха да се ориентират 
към използването на такава услуга – 

Г-жо Иванова, като за начало 
бих искала да Ви попитам има ли 
българско название професията 
фасилити мениджмънт и какво 
всъщност представлява тя, 
казано накратко? 

Българското название, официал-
но прието и в Националния класифи-
катор на професиите, е именно фа-
силити мениджър. Най-кратко и 
просто казано, това е дейността, 
която се грижи за поддръжката на 
дадена сграда. Тази дейност обаче е 

Ценен кадър във
фасилити бизнеса
е човекът с
комплексен поглед

Бисера Иванова:

Фасилити мениджмънт
бизнеса в България се
развива динамично

Визитка
Бисера Иванова,
Изпълнителен директор на 
Фасилити Оптимум България
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доказателство за това е фактът, че обемът на фасилити бизнеса рас-
те с над 20% на година. 

Много е важно обаче фасилити мениджмънтът да бъде включен още 
в първия етап от реализацията на проекта за една сграда. Тази стъпка 
предотвратява много грешки в проектирането, които впоследствие 
биха могли да създадат проблеми, които са именно в компетенцията на 
фасилити мениджъра. С други думи, съветите на фасилити мениджъра 
в самото начало биха предпазили сградата от проблеми в бъдеще.

В България вече има магистратура по фасилити мениджмънт. 
Каква бакалавърска степен е най-подходящо да имат кандидатите, 
за да продължат успешно обучението си в тази посока? 

Тъй като услугата е комплексна и включва немалко нива на експерт-
ност, гамата бакалавърски програми е широка. Това биха могли да бъ-
дат студенти, изучавали различни технически, инженерни специално-
сти, икономически, както и екологични науки, науки за земята и т.н. 
Магистърската програма и все още не много популярна, но вярвам че 
както и професията ни бързо ще набере скорост и ще намери своите 
последователи. 

Тя е отлична възможност за специалисти в широката сфера, свърза-
на с недвижимите имоти да придобият профилираност, като да им даде 
по-широк поглед, а и възможност за реализация в една нова и перспек-
тивна за България професия.

Каква подготовка и опит на фасилити специалиста е ценена от Вас 
и Вашата компания? Какви са личните Ви впечатления от най-
добрите специалисти в областта?

Както вероятно е в много браншове, ние ценим високото ниво на 
експертност – независимо дали сте инженер, икономист или еколог. От 
друга страна обаче ценен кадър във фасилити бизнеса е човекът с ком-
плексен поглед – този, който може да погледне на една сграда от перс-
пективата на всички тези изброени специалисти. Този човек най-добре 
би разбрал как да комбинира различните сфери, за да осигури най-добро-
то в грижата за дадена сграда. 

Разкажете ни малко повече за Вашия професионален път. Как се 
породи интересът Ви към фасилити мениджмънта, къде сте 
получили образованието/ квалификацията си в тази област? 

Аз съм завършила Икономика и Индустриален мениджмънт, 
специализирала съм Трудова психология и  се занимавам с недвижими 
имоти почти през целия си професионален опит – повече от 15 години. 

Преди няколко години започнах да изучавам по-обстойно същността 
на фасилити дейностите, като комплекс от грижи за сградите и тех-
ните обитатели. Интересът ми се породи именно от дългогодишната 
ми практика в областта на недвижимите имоти, видях, че техният жи-
вот се скъсява като резултат от неправилна поддръжка, а добрата 
грижа би осигурила по-добър вид и състояние на дадена сграда, както и 
повече комфорт на обитателите є. Виждах грешките, които се правят, 
и се амбицирах да насоча енергията си именно към това. В този момент 
много компании вече изпитваха нуждата от професионални услуги и 
процесите се напаснаха.

Може ли да се каже, че фасилити мениджмънтът е Ваше призвание 
като професия? Защо?

Безспорно считам, че не мога да имам по-истинско призвание от 
това. Знам как да върша работата си и как да предлагам качествена 
услуга. Както вече споменах, дълго време съм работила в бранш, в кой-
то успях да разбера кое е наистина важно за една сграда, нейните соб-
ственици и нейните обитатели. Затова и в момента отлично знам как 
да покрия нуждите и на трите страни.

материал на Елица Петрова 
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Едва ли сте чували много 

за образованието в Сло-

вения и е малко вероятно 

някой от познатите ви да 

се е насочил за висше натам, но ще 

се изненадате да научите, че уни-

верситетът в Любляна е на добра 

позиция в световен план, а и този 

в Марибор не бива да се подценява. 

Образователната система е добре 

позната – всички бивши комунис-

тически държави си приличат и по 

този признак. Все пак нещата са 

се развили там и може да очаквате 

отворена среда за чуждестранни 

студенти – първото нещо, по кое-

то ще познаете са добре направе-

ните сайтове, задължително и на 

английски, второто – предлагат се 

все повече програми в университе-

тите и на английски език. 

Малко история
Земята на словенците била част 

от Римската империя, после от Ав-
стрия при Хабсбургската династия до 
1918 година, когато словенците се 
присъединяват към сърбите и хърва-
тите, за да образуват нова южносла-
вянска държава, управлявана от сръб-
ската династия Караджорджевич и 

СЛОВЕНИЯ – 
СЛЪНЧЕВАТА СТРАНАНА
АЛПИТЕ

наречена Кралство на сърби, хървати и словенци и през 1929 година преиме-
нувана на Югославия. След Втората световна война Словения става републи-
ка от новата Югославия, която, макар и комунистическа, се дистанцира от 
управлението на Москва. Пред 1991 година, недоволни от упражняваната 
власт на мнозинството сърби, словенците успяват да извоюват своята не-
зависимост.

Образование
Задължителното образование започва на шест години и условията са ед-

накви и за местни, и за чужденци. Има начални и средни училища, които рабо-
тят по системата International Baccalaureate. Във вторите езикът на препо-
даване е английски и се заплаща такса.

име Република Словения, Slovenia

местонахождение

Югоизточна Европа, граничи на запад с Италия, на 

югозапад с Адриатическо море, на юг и изток с Хър-

ватска, на североизток с Унгария, на север с Австрия

столица Любляна, население 265 000 души

площ 20 273 кв. км

население 2 054 741  (октомври 2011 г.)  

официален език
словенски, също унгарски и италиански в съответни-

те смесени етнически райони

парична единица евро

религия
католици - 91,2%, православни - 5,4%, протестанти - 

3,4%, мюсюлмани - 0,9%

етнически 

състав

словенци - 90,5%, хървати - 2,9%, сърби - 2,2%, босненци 

- 0,7%, унгарци - 0,5%, македонци - 0,2%, италианци - 

0,2%

Безплатно обучение в
държавните университети
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Езикът на преподаване във всич-
ки институции е словенски освен в 
смесените райони, където има ун-
гарски и италиански общности. 

Висшето образование в четири-
те държавни институции е безплат-
но за местните студенти и тези от 
страни от Европейския съюз. От 
2004 се преминава към системата 
на кредитите за всеки курс.

Може да се запишете в избрана 
образователна институция като по-
дадете документи на провеждащо-
то се ежегодно записване, Call for 
Enrolment, за следващата академич-
на година. През пролетните месеци 
на страниците на компетентните 
органи се публикуват съобщения за 
началото на записването – Минис-
терството на образованието и 
спорта за начално и средно образо-
вание и Министерството на висше-
то образование, науката и техноло-
гиите за университетско и 
последващо образование.

Академичната година започва 
през октомври и продължава до сеп-
тември следващата година. Има два 
семестъра – зимен до януари и летен 
от февруари до средата на юли. Сту-
дентите са заети по програма мини-
мум 20 и максимум 30 часа лекции, 
семинари и упражнения на седмица. 
Преподаването се осъществява чрез 
лекции, семинари, упражнения, колок-
виуми и писмени работи. Изпитите 
са устни, писмени или и двете в ня-
кои специалности. Провеждат се в 
края на всеки семестър през четири-
те седмици изпитна сесия (януари-
февруари и юни-юли), както и през 
септември, преди началото на нова-
та учебна година.

Обучението се завършва със за-
щита на дипломна работа в края на 
последната година пред комисия от 
изпитващи.

До тук може ясно да се види, че 
нещата в Словения са досущ като 
ситуацията в нашите университе-
ти. по-различна е само системата 
на оценяване, където 10 е отличен, 9 
– много добър и т.н. до оценки 5-1, 
които означават слаб.

Университети
UNIVERSITY OF LJUBLJANA  

www.uni-lj.si
Това е най-големият държавен 

университет, основан е през 1919 го-
дина и има около 63 000 студенти и 
3 000 преподаватели, 3 академии по 
изкуствата (за музика; за театър, 
филми, радио и телевизия; за изящни 
изкуства и дизайн)  и 23 факултета, 
сред които по архитектура, право, 
теология, медицина, фармация, соци-
ални науки, инженерство, компютър-
ни науки и др.

В Словения има и много частни 
институции, сред които Academy of 
Dance, Faculty of Media в Любляна, 
European Study Center Maribor в Мари-
бор и Higher School of Economy. Фигу-
рират далече надолу в класациите, 
затова разгледайте сайтовете им и 
преценете добре, преди да се насо-
чите към тях.

Такси
В държавните институции за 

висше образование словенските 
студенти и тези от държави членки 
на ЕС плащат такса при задочно или 
почасово обучение бакалавърска или 
магистърска степен, докато редов-

ните студенти учат безплатно. 
Докторантурата обаче е платена за 
всички. При определени условия обу-
чението може да се субсидира и 
така таксата става значително по-
ниска. В частните университети, 
разбира се, всички заплащат такса.

Кандидатстване
Наред с конкретните изисквания 

за прием на всеки вуз (които не са 
много по-различни), чуждестранните 
кандидат студенти трябва да имат 
и разрешение за пребиваване в стра-
ната, документ за владеене на сло-
венски (в противен случай ще тряб-
ва да прекарат една година в 
изучаването му в специално органи-
зирани за целта курсове), медицин-
ско свидетелство, документ за за-
вършено съответно образование и 
квитанции за платени такси и здрав-
ни застраховки. 

За обучение с продължителност 
над три месеца ще трябва да се 
снабдите с  разрешение за пребива-
ване в страната.

При кандидатстване разгледай-
те сайта на специалната служба за 
информация и кандидатстване за 
висше образование: www.vpis.uni-lj.si.

Живот
Повечето от словенците живеят 

в собствени жилища, които, като 
цяло, не са много големи. Има недос-
тиг на жилища обаче, а цените на 
имотите в Любляна са доста високи. 
Ето и някои приблизителни цени на 
основни стоки и услуги, които могат 
да ви дадат бегла представа за 
това какво да очаквате в Словения. 
Цените са в евро.
 • Студентско общежитие/ 
частна квартира в по-го-
лям град – 100/ 400

 • Градски транспорт – 0.80
 • Обяд/ вечеря за двама в обик-
новен ресторант – 30

 • Чай/ кафе – 1
 • Чаша бира – 2
 • Билет за кино/ театър – 5/ 15
 • Хляб – 1.5
 • Ябълки/ кг – 1.5
 • Бензин – около 1евро

Информацията е от нас, изборът 
– от вас, но както и друг път сме ви 
съветвали – обучението в чужбина 
не трябва да е на всяка цена. Има де-
сетки варианти за добро образова-
ние и в България, а на екзотичните 
места – може и само на екскурзия.

материал на Ива Балабанова-Ганчева

Университетите в Словения в 

световната класация на 

www.webometrics.com

80 University of Ljubljana  

616 University of Maribor 

1462 University of Primorska 

3095 Faculty of Management Koper 

4912 University of Nova Gorica



К
риста е първият артист на 
продуцентския лейбъл за нова 
българска музика Стерео 
стая. Избрана е да бъде част 

от него след като през февруари 2008 
г. печели Национален конкурс за вокални 
артисти.
Приета е на първо място в катедра 
„Поп и джаз пеене“ на Държавната му-
зикална академия „Панчо Владигеров“ и я 
завършва с отличие през юни 2008 г.
Дебютният сингъл на Криста – „Това, 
което искаш” (музика, текст, аран-
жимент – SYMPHONICS, режисьор на 
видеото – Валери Милев), е представен 
за първи път пред публика по време 
на церемонията на Годишните Музи-
кални Награди на ММТВ за 2008г. Тя е 
единственият дебютиращ на сцената 
на престижното музикално събитие 
артист в 10-годишната история на 
медията.

КРИСТА:
„В СЪВЪРШЕНАТА ПЕСЕН ЗВУЧИ ЛЮБОВ”„В СЪВЪРШЕНАТА ПЕСЕН ЗВУЧИ ЛЮБОВ”
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СЛУЧАЕН ИЛИ ПРЕДНАМЕРЕН Е 
ФАКТЪТ, ЧЕ НИКЪДЕ В ИНТЕРНЕТ 

ПРОСТРАНСТВОТО НЕ 
ПОПАДНАХ НА ИСТИНСКОТО ТИ 

ИМЕ И НА НЯКАКВА ПО-ЛИЧНА 
ИНФОРМАЦИЯ, ИЛИ ПРОСТО НЕ 

СЪМ ТЪРСИЛ ДОБРЕ? ИСКАШ ЛИ 
ДА ПРОМЕНИМ ТОВА КАТО НИ 
РАЗКАЖЕШ НЕЩО ЗА СЕБЕ СИ 

ИЗВЪН ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ТИ 
ИЗЯВИ, НАПРИМЕР КЪДЕ СИ 

ИЗРАСНАЛА, КАК ПРЕКАРВАШЕ 
ВАКАНЦИИТЕ, ЛЮБИМ ПРЕДМЕТ 

В УЧИЛИЩЕ...?

Истинското ми име е Кръстина 
Кокорска. Кръстена съм на баба ми 
Кръстина от страна на баща ми и на 
дядо ми Кръстьо от страна на майка 
ми. Израснах в Плевен, моя роден 
град. Там завърших средното си об-
разование в музикалното училище, 
след което се преместих в София. 
Имам по-малка сестра, Елена, коя-
то  е изключително талантлива пе-
вица и се развива прекрасно - в мо-
мента е студентка в Музикалната 
академия. Като деца двете с нея бя-
хме солистки  в детски хор „Децата 
на Плевен”, оттогава са и първите 
ни професионални записи в студио – 
били сме на 5 и 8 години. Участвали 
сме в много концерти и конкурси, 
общо взето непрекъснато сме били 
на сцената. По-късно започнах да пея 
в църковен хор, с който ходехме на 
национални и международни фести-
вали. Ваканциите изкарвахме на 
село. По цял ден тичахме и играехме 
със съседските деца и лятото нико-
га не ни беше достатъчно. Любими-
те ми предмети в училище бяха по-
артистичните – музика и рисуване, 
обичах и часовете по физическо въз-
питание, но ми бяха интересни и би-
ология, география и отчасти физика.

УЧИШ ЛИ НЕЩО? ЧЕТОХ, ЧЕ 
СПОРЕД ТЕБ ОБРАЗОВАНИЕТО 

НИ В ОБЛАСТТА НА МУЗИКАТА Е 
НА ВИСОКО НИВО. ПРОМЕНИЛО 

ЛИ СЕ Е МНЕНИЕТО ТИ КЪМ 
МОМЕНТА?

Преди няколко години завърших 
бакалавърска степен Поп и джаз пее-
не при доцент Стефка Оникян в Му-
зикалната академия в София. Тази го-
дина смятам да запиша 
магистратура там, специалност 
Вокална педагогика. Винаги съм има-
ла желанието един ден да препода-
вам. Много пъти съм си се предста-
вяла като преподавател, който е 
много близък със своите ученици, ка-
квато е Стефка Оникян. Честно ка-
зано, идеята страшно ми харесва. 

Преди близо 2 години с Мария 
Илиева и съвместно с вокална школа 
“Симеонис” направихме серия от во-
кални уъркшопи с младежи в Шумен и 
за мен беше истинско удоволствие 
да споделям знанията и уменията си 
с тях.

Относно нивото на музикалното 
образование, все още вярвам, че е 
високо. Въпреки това смятам, че е 
строго индивидуално – всеки сам ре-
шава до каква степен да се развива. 
Ако сам не проявиш инициативата 
наистина да учиш, да развиваш и 
усъвършенстваш себе си, никой друг 
няма да го свърши вместо теб. Ако 
нещо в образованието се е промени-
ло, това са единствено самите уче-
щи. 

КАКВИ ИНСТРУМЕНТИ ЗВУЧАТ В 
СЪВЪРШЕНАТА ПЕСЕН?

Тук бих говорила не за инстру-
менти, а за чувство. В съвършената 
песен звучи любов – тя е всемогъща 
и превръща всичко в съвършенство!

А КОЙ Е ЛЮБИМИЯТ ТИ КЛИП? 
КАКЪВ ТИП КЛИПОВЕ 

ВСЪЩНОСТ ХАРЕСВАШ?

Не мога да кажа, че имам един 
любим клип. Харесват ми добре по-
мислените клипове, направени и мон-
тирани по такъв начин, че да ста-
нат едно цяло с песента. Това 
обикновено си личи във всеки един 
детайл. Щастлива съм, че видеото 
към новия ми сингъл „За теб”, който 
предстои да излезе съвсем скоро, е 
точно такъв. По него работихме с 
най-добрия за мен български режи-
сьор на музикални видеа Валери Ми-
лев, а екипът зад мен беше страхо-
тен – стайлингът е дело на коафьор 
№1 на България Жоро Петков, гри-
мът – на Зоран Коцов, фотограф бе 
Константин Кръстев, а уникалната 
хореография е дело на Милен Данков. 
Видеото още се монтира, но от 
това, което успях да видя, знам, че 
ще бъде точно това, което търся в 
един музикален клип.

БЪРЗО СЕ ИЗГРЯВА И БЪРЗО СЕ 
ЗАЛЯЗВА НА МУЗИКАЛНАТА 

СЦЕНА, НО У НАС СЯКАШ ДВЕТЕ 
НЕЩА ПОЧТИ СЕ СЛИВАТ. КАК ТИ 

СИ ОБЯСНЯВАШ КРАТКИЯ 
ЖИВОТ НА НАЧИНАНИЯТА ЗА 

ПРОБИВ В ТОЗИ БИЗНЕС?

За съжаление в момента най-бър-
зия и сигурен начин да станеш извес-
тен в България е чрез скандала и не-
нужната показност. Не е лесно да се 
изгрее на музикалната сцена, но е в 

пъти по-трудно да останеш там и 
да продължиш да „грееш”. Свързано е 
със страшно много труд, постоян-
ство, отдаденост в работата до 
максимум, мечти, цели, вдъхновение 
и тяхната реализация. Ако всичко 
това го няма, „залезът” е неизбежен. 
Най-голямата ми мечта е да имам 
какво да оставя след себе си, хората 
да ме познават както като артист, 
така и като личност, искам да пре-
давам музиката, вдъхновението и 
таланта си до безкрайност!

С КАКВИ ПРОЕКТИ СЕ 
ЗАНИМАВАШ В МОМЕНТА И 

МОЖЕШ ЛИ ДА СЕ ИЗДЪРЖАШ 
САМО ОТ МУЗИКА?

В средата на март ще излезе но-
вият ми сингъл „За теб”. Парчето е 
страхотно, писано е специално за 
мен от моята скъпа приятелка и ко-
лега Rachel Row (Рейчъл Роу). Силно 
се надявам да постигне и задмине 
успехите на предишните ми сингли. 
Дебютният „Това, което искаш” се 
завъртя в класацията на MTV за ев-
ропейска музика “World Chart Express” 
и достигна второто място там, ко-
ето беше огромна гордост за мен. 
За тази година планувам клубно тур-
не в страната и ще продължа проек-
та ми Jazz your Soul, който старти-
рахме преди време с талантливия 
млад пианист и много добър мой при-
ятел Теодор Петков – Тото, и в кой-
то освен моите сингли правим и све-
товни хитове и джаз стандарти в 
нови аранжименти. С екипа на Сте-
рео стая планираме до края на тази 
година да излезе и първият ми албум. 
Магистратурата по Вокална педа-
гогика ще върви паралелно с това. 
Да се издържаш с музика в България 
е трудно, но не и непостижимо.

КАК ПРОТИЧА ПЕРФЕКТНАТА 

ПОЧИВКА ПРЕЗ ТВОИТЕ ОЧИ?

Приятели, природа, разходки, ка-
ране на колело, спокойствие, слънце, 
музика...

КАКВО ГЛЕДАШ ПО 
ТЕЛЕВИЗИЯТА И КАКВО ОБИЧАШ 

ДА ГЛЕДАШ НА КИНО?

Не гледам често телевизия, ряд-
ко ми остава време. Предпочитам 
каналите с документални филми и 
комедийни сериали. Много обичам да 
ходя на кино и винаги избирам филми-
те според настроението ми.

интервю на Ивайло Ганчев
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новини и стипендии

датстудентска изпитна сесия. Не 
се приемат заявления за явяване на 
кандидатстудентски изпити след 
определените срокове.

За участие в кандидатстудент-

ските изпити се подават следни-

те документи:

1. Заявление за участие в канди-
датстудентските изпити;

2. Лична карта;
3. Квитанция за платена такса за 

участие в изпитите;
3.1. Таксата за кандидатстудент-

ските изпити може да се внася, 
както следва:

- в каси на Ректората;
- по банков път в банков клон на 

всяка търговска банка (без БНБ) по 
банкова сметка на СУ „Св. Климент 
Охридски”.

3.2. Таксата за участие в канди-
датстудентските изпитни сесии е 
в размер на 30 лв. за изпит.

3.3. Внесена такса за участие в 
кандидатстудентски изпити не се 
възстановява за нито една от две-
те изпитни сесии.

3.4. От такса за явяване на канди-
датстудентските изпити се осво-
бождават: кръгли сираци (до 25-го-
дишна възраст), инвалиди с трайни 
увреждания и намалена работоспо-
собност 70 и над 70 на сто, военно-
инвалиди, лица, пребивавали до пъл-
нолетието си в домове за 
отглеждане и възпитание на деца 
от системата на МОМН, и майки с 
три и повече деца. Всеки конкретен 
случай се удостоверява със съот-
ветен документ.

Документите се подават в Ин-
формационния център на Ректора-
та от 27.02.2012 г. до 16.03.2012 г. 
всеки работен ден от 09.00 до 12.00 
и от 13.00 до 17.00 часа.

За кандидатстудентските изпи-
ти можете да се регистрирате и 
онлайн на адрес: www.ebg.bg

Регистрирането онлайн се пре-
кратява в 17:00 часа на 16.03.2012 г.

източник: www.uni-sofia.bg

„Силен старт с Пощен-
ска банка“ получи високо
признание

Програмата бе отличена сред 
трите най-добри проекта в кате-
гория „Инвеститор в знанието“ на 
годишните награди за отговорен 
бизнес на Български форум на биз-
нес лидерите. 

Пощенска банка е първата компа-
ния в България, която през 2005 г. 
стартира проект в полза на бъл-
гарското средно училище. През 
първите 5 години програмата от-
личава 100 осмокласници от езико-
ви гимназии и паралелки в цялата 
страна, класирани с най-висок ус-
пех на изпита с външно оценяване 
от Министерство на образование-
то. „Силен старт“ е с нов формат 
от 2010 г., когато учениците се 
състезават в конкурс за най-добро 
есе на тема „Как да изгоним скука-
та от училище“. Най-добрите есе-
та са публикувани в първия българ-
ски учебник, написан от ученици и 
връчен на Министерството на об-
разованието, младежта и науката. 

Европейската комисия ор-
ганизира конкурс за учас-
тие в младежки екип „Евро-
па“ (Team Europe Junior) 

С този конкурс Представител-
ството на Европейската комисия в 
България цели да засили осведоме-
ността на местно, регионално и 
национално равнище, в училищата 
и университетите за Европейския 
съюз, политиките и гражданство-
то в ЕС и значението на евроин-
теграцията.

Увеличават студент-
ските такси за обучение в
НАТФИЗ „Кръстьо Сара-
фов“ за учебната 2012/ 2013 

година.

За бакалавърските специалности 
годишната такса се вдига от 1 300 
на 1 400 лева, а за магистърските 
програми - от 1 400 на 1 500 лева, 
съобщи на пресконференция проф. 
Любомир Халачев, ректор на 
НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“.

Тази година академията ще прие-
ме с 24 студенти повече от мина-
лата. „Възнамеряваме да приемем 
180 студенти“, заяви още ректо-
рът. И допълни, че към момента в 
НАТФИЗ се обучават 590 души, 
като тенденцията е техният брой 
да се увеличава до достигане на 
максимума от 830.

„В НАТФИЗ има 15 бакалавърски 
специалности, 7 магистърски, има 
и 5 школи, в които вечер се обуча-
ват хора с различни професии. Под-
готвят се две магистърски про-
грами на английски език”, съобщи 
още ректорът на академията и до-
пълни, че новоприетите студенти 
задължително получават и обще-
житие.

Подаването на заявления
за участие в предварител-
ната кандидатстудент-
ска изпитна сесия на СУ
„Св. Климент Охридски” за-
почна на 27-ми февруари
2012 г.

От 27-ми февруари до 16-ти март 
2012 г. в Информационно-рекламния 
център се подават заявления за 
участие в предварителната канди-
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Търсят се студенти, които да 
участват като доброволци в кам-
панията „Отново на училище“ през 
2012 година – да се срещнат с уче-
ници и учители в училището, което 
са завършили, в града, където са 
израснали, да говорят пред и с най-
различни хора в България за ЕС, ев-
ропейските политики, граждан-
ството в ЕС и други европейски 
теми, които вълнуват всички.

Ще бъдат отличени 24 участни-
ци, които ще получат следните на-
гради:
 • посещение на европейските ин-
ституции в Брюксел и презента-
ции по европейски теми от слу-
жители на евро институциите

 • специално обучение по уме-
ния и презентации по евро-
пейски теми в България

 • сертификати от Представител-
ството на Европейската коми-
сия за участие в инициативата 
„Отново на училище“ и в мла-
дежкия екип „Европа“ през 2012 
година, описващи дейности-
те по участието в този екип.

Изисквания и кандидатстване

Процедурата за участие е в два 
етапа. В първия е необходимо из-
пращане по електронен път на фор-
муляр-заявление за участие, моти-
вационно писмо и презентация по 
зададени европейски теми на имейл 
ECinBulgaria@gmail.com. Кандидати-
те с най-добър резултат ще бъдат 
поканени на втория етап да гово-
рят по темата на презентацията 
си пред жури и публика.

Участниците ще бъдат оценявани 
от жури, включващо представите-
ли на Представителството на Ев-
ропейската комисия в България, на 
екип „Европа“ в България (Team 
Europe Bulgaria) и на информацион-
ната мрежа „Европа директно в 
България“. Обявяването на резул-
татите от конкурса и имената на 
победителите ще се състои през 
април 2012 година.

Краен срок: 21 март 2012 г.

източник: www.dnevnik.bg

Стипендии до 5 000 
евро за желаещи да
следват социални и
хуманитарни науки в
Tilburg University, Хо-
ландия

За академичната 2012/ 
2013 година фиксираната 
такса за студенти от ЕС е 
в размер на 1 771 евро на го-
дина. Факултетите по со-
циални и хуманитарни науки 
предоставят безвъзмездни 
стипендии за студенти от 
ЕС в размер на 5 000 евро 
всяка, които покриват раз-
ходите за настаняване и из-
дръжка. Кандидатите, пла-
ниращи да постъпят в 
Tilburg University за магис-
тратура, автоматично се 
вземат предвид за отпуска-
не на стипендия, след като 
подадат документите си. 
По-навременното канди-
датстване увеличава шан-
совете за получаване на 
стипендия. 

източник и допълнителна 

информация: Агенция за обра-

зование в чужбина „Скай Лайнс”

Стипендии за магис-
тратура в Германия
срещу 3 години рабо-
та в България след за-
вършването

Германската фондация 
„Мумерт” търси кадърни и 
амбициозни млади българи с 
управленски потенциал. Тя 
предлага пълна издръжка от 
1 000 евро на месец в про-
дължение на две години и 
половина до получаване на 
магистърска степен.

Кандидатите трябва да 
са последна година на бака-
лавърска степен в специал
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новини и стипендии

ности от областта на туризма, 
икономическите, инженерните и 
естествените науки. Те трябва да 
имат висок успех и да владеят нем-
ски и английски език.

Най-важното условие за получава-
не на стипендията „Мумерт” - 
всички кандидати подписват дого-
вор, съгласно който се задължават 
след завършване на магистърска-
та си степен в Германия да рабо-
тят в България поне 3 години.

Краен срок: 1-ви ноември 2012 г.

източник: wwwmummertstiftung.de

Стипендии за МВА обу-
чение от Aston Business 
School 

Стипендиите са насочени към 
студенти, които се обучават в ре-
довна форма в МВА програма на 
висшето училище, започнала през 
септември 2011г. Също така сти-
пендиите са насочени към студен-
ти, които сами финансират обуче-
нието си, а не ползват помощ от 
фондация или компанията работо-
дател на студента.

Кандидатствалите ще бъдат ин-
формирани за решението на висше-
то училище през август, като е 
възможно с първоначално одобрени-
те да се проведе телефонно интер-
вю.

Кандидатурите се подават на 
mba@aston.ac.uk.

Краен срок: 30-ти юни 2012 г.

Стипендии за магистра-
тури на Oxford Brookes 
University

Стипендиите са насочени към 
всички международни студенти, 
които ще започнат обучението си 
в магистърски програми по Исто-
рия, Английски език или Творческо 

писане в Oxford Brookes University 
през септември на учебната 2012/ 
2013 г. 

Кандидатите не трябва да полу-
чават друга финансова помощ, ако 
кандидатстват за тези стипен-
дии, които се отпускат за период 
от 1 година.

Формулярът за кандидатстване 
се сваля от сайта на университе-
та http://www.brookes.ac.uk/

studying/finance/pg-home/support и 
се изпраща по пощата на следния 
адрес: Charmian Hearne, Research 
Administrator; Faculty of Humanities 
and Social Sciences; Oxford Brookes 
University; T3.22, Headington Campus; 
Gipsy Lane; Headington Oxford; OX3 
0BP. 

Краен срок: 29-ти юни 2012 г.

МВА стипендия на
University of Edinburgh

Една стипендия на стойност 
10  000 британски лири отпуска 
University of Edinburgh. Тя е насочена 
към студенти, които кандидат-
стват за MBA или MBA in International 
Business в редовна форма на обуче-
ние от септември 2012 г. 

Кандидатите трябва да изпра-
тят есе от 1 000 думи, в което да 
аргументират защо имено те за-
служават да получат стипендията 
Calum Miller и какви ползи смятат 
да извлекат от това.

Есето трябва да се изпрати заед-
но с документи за кандидатстване 
в МВА програма. 

Кандидатурата трябва да бъде 

изпратена на mba@business-

school.ed.ac.uk до 31-ви май 2012 г.

източник: www.ed.ac.uk

Стипендии на Coca-Cola 
за University of Edinburgh 

Стипендиите са в размер на 5 000 

английски лири и покриват такса-
та за обучение и живот в шотланд-
ската столица - Единбург. Стипен-
диите са за пълния срок на обучение 
и се отпускат на студенти, приети 
в която и да е специалност на уни-
верситета. Финансовата помощ е 
предназначена за студенти, които 
имат парични затруднения и не 
могат да осигурят нужната за 
обучение сума.

Могат да кандидатстват граж-
дани на следните страни: Босна, 
България, Хърватска република, 
Македония, Черна гора, Полша, Ру-
мъния, Русия, Сърбия, Словения и Ук-
райна.

Студентите трябва да са канди-
датствали през UCAS,  за да могат 
да се възползват от стипендията.

Кандидатстването за 
стипендията става след попълване 
на електронен формуляр.

Краен срок: 2-ри април 2012 г.

източник и допълнителна информация 

от: www.ed.ac.uk

Съдът на Европейския
Съюз предлага ограничен
брой платени стажове с
максимална продължител-
ност от петмесеца

Стажовете се провеждат основ-
но в дирекция „Изследвания и доку-
ментация“, в служба „Преса и ин-
формация“, в генерална дирекция 
„Писмени преводи“ и в дирекция 
„Устни преводи“. Периодите за 
стаж са два, а към момента е въз-
можно кандидатстване за стаж от 
1-ви  октомври до 28-ми февруари  
2013 г. (формулярът следва да се 
изпрати не по-късно от 30-ти ап-
рил 2012 г.). За достоверна се счи-
та датата на пощенското клеймо.

Кандидатите, които трябва да 
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притежават университетска 
диплома по право или политиче-
ски науки (по-голямата част от 
изучаваните дисциплини трябва 
да са били правни) или, за ста-
жовете в дирекция „Устни пре-
води“, диплома за конферентен 
преводач, трябва да разпеча-
тат, а после да попълнят прило-
жения тук формуляр за канди-
датстване* и да го изпратят 
по пощата до отдел „Човешки 
ресурси“ на Съда на Европей-
ския Съюз (unité Ressources 
humaines de la Cour de justice de 
l‘Union européenne, Bureau des 
stages, GEOS 3032, L - 2925 
Luxembourg), заедно с подробна 
автобиография и копия от ди-
пломи и/ или удостоверения. По 
съображения, свързани с рабо-
тата, е желателно добро вла-
деене на френски език.

*Внимание! Този формуляр съ-
ществува само на френски език.

Стажовете в дирекция „Устни 
преводи“, чиято продължител-
ност е от десет до дванадесет 
седмици, са насочени на първо 
място към младите дипломира-
ни конферентни преводачи, чии-
то езикови комбинации пред-
ставляват интерес за дирекция 
„Устни преводи“. Целта е да се 
позволи на младите устни пре-
водачи да бъдат проследени при 
усъвършенстването на техни-
те умения по устен превод, по-
конкретно юридически превод, 
което обхваща едновременно 
подготовка на материалите, 
работа във връзка с терминоло-
гични изследвания и практичес-
ки упражнения в „тренировъчна 
кабина“. Изисква се пасивно вла-
деене на френски език (четене).

Опознавателни посещения: 
всеки конферентен преводач на 
свободна практика или посто-
янно зает, който иска да при-
съства „на живо“ на съдебно за-
седание или да се упражнява в 
„тренировъчна кабина“, може да 
се свърже с дирекция „Устни 
преводи“, като използва форму-

ляра за връзка поне една 
седмица по-рано. Моля, 
обърнете внимание, че по 
време на съдебните вакан-
ции не се провеждат съ-
дебни заседания.

източник: http://ec.europa.eu 

Университетите
у нас вече няма да
стопанисват обще-
жития

Общежитията на универ-
ситетите ще бъдат прех-
върлени към Министер-
ството на образованието, 
младежта и науката. Те ще 
се управляват от фирмата 
на МОН "Студентски об-
щежития и столове". Това 
съобщи лично министър 
Сергей Игнатов и добави, 
че по разпореждане на пре-
миера Бойко Борисов вече 
се подготвя постановле-
ние на кабинета за това. 
Предвижда се след изтича-
не на договорите им да бъ-
дат затворени казина, 
дискотеки и магазини, про-
даващи алкохол, които се 
намират в помещения на 
общежития, както и на те-
рени на университети. 
Ректорите на висшите 
училища приемат мярката 
и настояват Студентски 
град да получи статут на 
кампус. 

Случващото се е реакция  
след трагичен инцидент, 
при който загина 19-годиш-
ният студент Марио Дан-
чев от Перник.
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любопитни факти

Може би е по-уместно 

да се каже „най-мал-

кият”, но така или 

иначе Дивя Пандей 

от Индия към момента се води 

най-младият студент в света. 

Когато е едва на 6.5 години, мал-

чуганът е приет в програма по 

дизайн към School of Engineering & 

Technology на Indira Gandhi National 

Open University, Ню Делхи, Индия. 

През февруари 2011 г. я завършва 

с резултат 76%. Не е много ясно 

дали критериите на универси-

тета са твърде ниски, или Дивя 

Пандей е дете-чудо, но нещата 

клонят към второто, а пости-

жението му намира място и в 

книгата на Гинес.

МЛАДИ,НО ГЕНИАЛНИМЛАДИ,НО ГЕНИАЛНИ

Пандей има възможност да пов-
тори пътя сънародника си Татхагат 
Тулси, който не си губи времето и на 
12 години вече има и бакалавърска, и 
магистърска диплома, а на 22 години 
получава и докторска степен по фи-
зика.

Кристофър Хирата е името на 
друг млад гений, който на 14 години 
влиза в California Institute of Technology, 
а на 22 години вече взима докторска 
степен по физика.

И тримата умници обаче, поста-
вени до Ким Йонг, изглеждат съвсем 
обикновени, дори леко мързеливи. Ко-
реецът Ким Йонг се счита за най-ум-
ният жив човек на планетата и с 
най-висок коефициент на интели-
гентност (IQ) - 210. На 4 години мо-

жел да чете на 4 езика, на 5 години 
имал висши математически позна-
ния и добавил още 5-6 езика. Преди да 
навърши 15 години получава доктор-
ска степен от Colorado State 
University.    

Историята на човечеството по-
знава много случаи на свръх надаре-
ни деца. Моцарт е такова дете-чудо 
– композира музика от 6-годишен; 
Шопен – 7-годишен композира и изна-
ся концерти на пиано; Блез Паскал 
демонстрира своята гениалност, 
написвайки първият си научен трак-
тат на 9 години; Пабло Пикасо рису-
ва една от известните си картини, 
когато е на 8 години.

материал на Ивайло Ганчев
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