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Ивайло Ганчев - главен редактор

За много години, приятели!

Първият брой за 2012 г. е в ръцете ви, а от 

него, напук на затисналия ни сняг, ми лъха на 

лято заради материалите за Испания и Катар. 

В главата ми обаче повече се върти една ин-

тересна история, на която попаднах, докато 

преглеждах онлайн изданието на Гардиън. Под 

заглавие „Тийнейджърка изпрати подигравател-

но писмо, с което отхвърли Оксфорд” се разказ-

ва случка с главен герой 19-годишната Ели Но-

уел. Момичето се явява на интервю за прием в 

един от колежите на Оксфорд, след което сюр-

призира университета по доста оригинален на-

чин. Използвайки стилистиката на традицион-

ното писмо, с което университетите 

уведомяват кандидата, че не е приет, тийней-

джърката отказва на Оксфорд да я обучава, 

тъй като не отговаря на стандартите, които 

тя търси. В писмото Ӝ не са спестени шаблон-

ните фрази като „разбирам, че сте разочарова-

ни”, „има други институции, които отговарят 

повече на търсеното от мен”. 

Какъв е изводът? Честно казано, за 

себе си нямам. 

Но искрено се развеселих. Хубаво е да 

не се взимаш насериозно, показвайки съ-

щевременно, че всеки човек е специален. 







ЕКЕЕ ИКК ПИИ
ИЗДАТЕЛ:

Маркет Тренд ООД 

Десислава Пенчева

d.pencheva@studyabroad.bg 

Наталия Кирилова

natalie@studyabroad.bg

главен редактор: 

Ивайло Ганчев

editorial@studyabroad.bg 

сътрудници: 

Цветелина Ивова

Елица Петрова

Ива Балабанова-Ганчева

Девора Филева

Милена Крумова

сп. Образование и специализация в чужбина е запазена марка на Маркет Тренд ООД. 

Никаква част от това издание не може да бъде копирана изцяло или в частичност без изрич-

ното писмено разрешение на издателя. Всички права запазени. Издателят не носи отговор-

ност за достоверността на информацията, подадена в рекламите и платените публикации.

корица 

февруари 2012:

фотограф:  

Костадин Кръстев - Коко

дизайн:  

Иво Грозев

модел:

Елена Брусарска  

коректор: 

Ива Йохан Ганчева

производствен директор:

Виргиния Димитрова

реклама:

Десислава Владова

reklama@studyabroad.bg

дизайн: 

Иво Грозев

Саввина Акманиду

design@studyabroad.bg

фотограф: 
Костадин Кръстев - Коко

разпространение: 

Красимир Цветанов

адрес на издателството:

София 1680, бул. „България“ 98, 

вход Д, офис 16, 

офис сграда АСТРА, 

02/ 961 62 63, 02/ 961 63 63

office@studyabroad.bg

www.StudyAbroad.bg

СССДССЪЪССССДДЪЪЪЪЪЪДДДДЖРРЪЪЪЪЖЖААЖЖЖЖИННАААА ЕИИсъдържание

СТУДЕНТСКИ ЖИВОТ  6 
Обучение в NHTV Breda University of Applied Sciences, 

Холандия

ОБУЧЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ  10
Диплома по Бизнес администрация от Сити 

Юнивърсити, Сиатъл, и Софийския университет 

ОБРАЗОВАНИЕ В ЦИФРИ  11
Топ 20 на най-добрите университети за образование 

по социални науки 

ОБУЧЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ 12
МВБУ е партньор в европейски проект MyUniversity  

СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ  14 
Интервю с г-жа Велянова, директор на 

Национален учебен комплекс по култура 

ОБУЧЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ  17 
Започна приемът за учебната 2012/ 2013 година в 

Международна гимназия Златарски   

ИЗПИТИ И СЕРТИФИКАТИ  18
UKCAT

СПЕЦИАЛНОСТ НА ФОКУС 20
Социални науки

Интервю с д-р Цветелина Стоянова 28
ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 30
Световната икономическа криза увеличи интереса 

към следдипломното обучение

Има стабилен интерес към висшето образование 32
ОБУЧЕНИЕ В ХОЛАНДИЯ 31
Международно и европейско право в Холандия

ОБУЧЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ 34
Студентите: Да учиш в Шефилдския университет в 

България – страхотно е! 

ОБУЧЕНИЕ В ИСПАНИЯ 36
Преоткрийте Испания

ИНТЕРВЮ 41
Любов Костова, новият мениджър на Британски съвет 

за България

ОБУЧЕНИЕ В ИТАЛИЯ    44
Италия е отлично място за изучаване на архитектура и 

дизайн

ИЗЛОЖЕНИЯ  47
Изложения за международно образование пролет 2012

ОБУЧЕНИЕ В САЩ   48
Онлайн образование

НЕТРАДИЦИОННА СПЕЦИАЛНОСТ  50 
Кулинария

ЕКЗОТИЧНА ДЕСТИНАЦИЯ 52
Катар - мечта, превърната в реалност 

КАК ДА СТАНА МИЛИАРДЕР 54
Той е особен, той е провокативен, 

той е М. Найт Шаямалан 

ЗВЕЗДЕН ЧАС  56
Мария Илиева

ЛИЦЕ ОТ КОРИЦАТА 58
Елена Брусарска

НОВИНИ И СТИПЕНДИИ  60

ЛЮБОПИТНИ ФАКТИ 64
„Доста сме умни”, твърдят студентите





6|ОБРАЗОВАНИЕ И СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В ЧУЖБИНА

студентски живот

Нашата съвместна ис-

тория започна преди 

4 години, когато се 

срещнахме за първи 

път пред входа на NHTV Бреда 

Университет – врата, която, от-

варяйки се, разкри света за нас...

Ние сме Девора Филева и Милена 
Крумова и получихме бакалавърска 
степен от NHTV Бреда по специал-
ност Мениджмънт и консултиране в 
международния туризъм. През юни 

ОБУЧЕНИЕ В
NHTV BREDA UNIVERSITY 

OF APPLIED SCIENCES, 
ХОЛАНДИЯ

2011 г. всяка от нас защити с отличие 
(cum laude) своя тезис в NHTV Бреда и 
бяхме първите българки в 40-годишна-
та история на университета, които са 
постигнали такъв успех! Наистина из-
живяхме прелестно дипломиране, наси-
тено с много радост и гордост, че сме 
достигнали толкова високо ниво на 
признание! 

Двете основахме своя собствена 
компания, чрез която напълно безплат-
но помагаме на български кандидат-
студенти за кандидатстване и прием 
в най-престижните университети в 
Холандия. 

За университета
Високото качество на обучение в 

NHTV Бреда е това, което привлича 
много студенти от различни краища 
на света. Всяка година в университе-
та се приемат все повече българи, 
като за последната година техният 
брой е 30. Имахме огромното желание 

да напишем тази статия, за да за-
познаем българските кандидат-
студенти с един от най-престиж-
ните университети в Холандия, 
разположен в кокетния град Бреда.

NHTV Бреда е интернационална 
институция за висше образование 
с повече от 7 000 студенти от над 
60 държави. Той е разположен в 
Южна Нидерландия, в град Бреда, 
само на 100 км от Амстердам и 
Брюксел. Бреда е град с богата ис-
тория и население от 174 000 жи-
тели, от които 14 000 са млади 
хора, учещи в града.

Днес NHTV Бреда предлага про-
фесионални и академични бакала-
върски програми в следните на-
правления: дизайн на игри, медия; 
хотелиерство, сграден фонд; град-
ско развитие, логистика и мобил-
ност; туризъм и отдих. Магистър-
ските програми са Imageneering 
(нови маркетинг концепции и стра-
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тегии), Tourism Destination Management & Media Innovation. 
Университетът има интернационални акредитации, 

включително от UN World Tourism Organization Madrid (Све-
товна организация по туризъм, Мадрид), което подчерта-
ва отличното ниво на образование. В ранглистата на 
всички нидерландски институции за висше образование 
бакалавърските програми на NHTV Бреда в сферите тури-
зъм, хотелиерство, логистика и компютърни игри заемат 
първо място по качество на обучение, осигурени стажове 
в чужбина, оборудване на академиите и превръщането на 
студентите в космополитни личности.

NHTV Бреда използва специален метод на обучение, 
наречен „международна класна стая”, при който студенти 
от различни държави работят заедно по доклади и презен-
тации. Важно е да се знае, че обучението в университета 
има подчертано практическа насоченост, която дава 
шанс на студентите в реално време да разработват 
нови продукти и концепции за преуспели компании в све-
товен мащаб. Всяка година се осигуряват възможности 
за стаж и така се помага на студентите да заминат на 
практика в чужбина или в компании със силен междунаро-
ден акцент. 

Процесът на кандидатстване
Кандидатстването в NHTV Бреда е много лесна и бър-

за процедура, за която ние можем да окажем съдействие 
по всяка една стъпка. Всички документи могат да се из-
пратят в електронен формат и в рамките на 2–3 седмици 
получавате отговор от университета.

Основното изискване е кандидат-студентът да има 
сертификат за владеене на английски език, който може да 

бъде един от следните три: TOEFL (80 точки), IELTS (6.0 
точки), CAE (Certificate in Advanced English by Cambridge 
University, the UK)- резултат A, B или C – pass.

Необходимо е мотивационно писмо с много силно раз-
вита и защитена теза за избора на специалност и бъде-
ща кариера; CV; Диплома за средно образование - преведе-
на и легализирана на английски език; сканирана лична 
карта; регистрация в онлайн портала за образование в 
Холандия ( www.studielink.nl ), където всеки студент е длъ-
жен да се регистрира преди своето кандидатстване. 

Програмата Мениджмънт и консултация
в международния туризъм (ITMC)

Това е 4-годишна програма, при завършване на която 
се получава бакалавърска степен и диплома за бизнес ад-
министрация по мениджмънт на туризма. Програмата е 
една от 5-те в Европа, която е получила сертификат за 
отличие (TedQual certificate) от UN World Tourism 
Organization Madrid. Нидерландско-фламандската акреди-
тационна организация NVAO също е дала своето високо 
признание за тази програма в частта „междукултурно 
обучение, по-задълбочени измерения на интернационали-
зация”. 

През първата година на обучение се изучават основни 
предмети като Marketing, Introduction into Tourism, Leisure 
Studies, Project Management, Statistics, Accounting. Втората 
година е най-интензивната от обучението, когато се 
включват едновременно няколко различни предметa: 
Tourism Planning and Development, Tourism Impact Studies, 
Qualitative and Quantitative Research in Tourism, Financial 
Management part I, Cross-cultural studies, Tourism Supply, Pre-
feasibility study. Провежда се двуседмично пътуване, най-
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често до Азия или Австралия, и спрямо проучванията и 
впечатленията, създадени в този период, се пише доклад 
в екип от 5-8 човека от различни държави - Destination 
Analysis. Това е базата за писане на самия тезис през 4-ти 
курс. В края на втори курс и към лятото преди трети, 
студентите получават първите оферти за стаж от 
NHTV Бреда и започват да избират къде да го проведат.

Трети курс, в рамките на 4 месеца, се провеждат лек-
ции, упражнения и презентации по предмети като: 
International Marketing Communication, Feasibility Study, 
Management Game, Financial Management part II. Следват 6 
месеца, през които всеки заминава в различни краища на 
света - някои в Англия, Америка, Германия, други чак в 
Южна Африка, Азия и Австралия. Всеки трупа реален про-
фесионален опит в компания, която е избрал.

Четвъртата година от обучението протича различно 
за повечето студенти, защото всеки избира какво да спе-
циализира и така започваш да работиш със студенти, 
които имат същите професионални интереси като 
твоите и правиш доклади и проучвания на теми, които 
сам избираш. Възможностите за специализация са много-
бройни: Heritage Tourism, Cross-cultural Studies, Tourism 
Marketing, Entrepreneurship, Aviation Management и др. 

Как допринесе дипломирането
ни в NHTV Бреда Университет по
приложни науки за развитието на
нашата кариера и реализирането
на професионалните ни мечти?

ДЕВОРА ФИЛЕВА:
Завършвайки 2-ри курс от обучението си, бях осъзна-

ла, че искам да получа професионален опит в сферата на 
туризъм маркетинга от лидера в тази област, а именно 
Англия. Бях одобрена за моето първо желание – туризъм 
маркетинг и ПР в една от водещите английски компании в 
Лондон. Това все пак е магнетичният град, който е биз-
нес, културна и образователна столица на Европа! Прак-

тическите знания и умения от NHTV Бреда, съчетани с 
ценния опит от стажа, осигуриха успешния старт на ка-
риерата ми. 

В момента съм партньор на компания, която е пред-
ставител на холандски университети и консултирам бъ-
дещи студенти като им предавам моя опит. Освен това 
работя в Бизнес център за подпомагане на малки и средни 
предприятия. Имам прекрасната възможност да участ-
вам в проекти от Европейския съюз и създаването на 
стратегии, които са фокусирани върху развитието на 
туризма по българското поречие на река Дунав, създава-
нето на туризъм клъстър за крос-бордър региона Бълга-
рия - Румъния. 

МИЛЕНА КРУМОВА:
За мен всичко започна с едно много силно желание да 

уча туризъм, тъй като виждах оргомния потенциал за 
развитие на този отрасъл в България. През тези 4 години 
получих всички знания от нашите преподаватели, но най-
ценното, което те ни дадоха, бяха техният личен опит и 
практическите съвети, които не можеш да намериш в 
учебниците. Времето, прекарано в Холандия ни превърна в 
интернационални кадри. Срещнахме хора, които видяха 
потенциала ни и отвориха врати пред нас. 

Благодарение на това, в момента съм управител на 
две фирми. Едната е туристическа агенция в България – 
нещо, за което винаги съм мечтала, тъй като обичам ра-
ботата с хора и нови дестинации всеки ден. Другата фир-
ма е агент и представител на университети и целта є е 
да помага на кандидат-студенти да изберат специал-
ността, подходяща за тях, и да кандидатсват успешно.

Бреда – кокетното място за
професионално и личностно развитие

В Бреда се намират 4-те Академии на NHTV Бреда. 
Всяка една е оборудвана по последните тенденции в даде-
ните сфери на обучение и с много „silence rooms“ за писане 
на доклади и правене на презентации от студентите. 
Библиотеката в  Академията по туризъм на NHTV Бреда е 
най-голяма в Европа за научни статии и книги по марке-
тинг на туризма. Бреда предлага множество бизнес кон-
такти на своите студенти и помага за подобряването 
конкурентоспособността им, когато се дипломират. 
Студентите получават отлични знания и комуникационни 
умения, всеки ден придобиват бизнес нюх под влияние на 
висококачественото обучение, упражненията и лекциите 
с нидерландски преподаватели, които на първо място са 
реални консултанти в дадената сфера на обучение (в по-
вечето случаи имат собствени компании) и едва след 
това са лектори. 

Бреда е град, изпълнен с кокетности - красива испан-
ска, германска, нидерландска архитектура и беше обявен 
за града с най-атрактивен център в Холандия за периода 
2009-2011 г. Всеки един ден, прекаран в Бреда е наситен 
със спокойствие, красота, зеленина, иновации, които вед-
нага навлизат в нидерландския начин на живот. NHTV Бре-
да е мястото, където едни от най-добрите бакалавърски 
и магистърски програми в Холандия ти дават силен 
старт в кариерата и ти позволяват да откриеш своя 
свят и да се докоснеш до личните и професионалните си 
мечти! Стани част от тази магия!

разказаха Девора Филева и Милена Крумова 
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КОИ СМЕ НИЕ?

Основан през 1973 г., Сити Юни-
върсити, Сиатъл, е най-големият 
частен университет в щата Ва-
шингтон, САЩ, с над 40 000 завър-
шили студенти в цял свят. В ранни-
те години на своето развитие, 
университетът е един от първите в 
САЩ, който отделя специално вни-
мание на нуждите на работещите 
хора, като предоставя качествено 
образование по възможно най-удобен 
начин. На повече от 30 места по све-
та Сити Юнивърсити, Сиатъл, пред-
лага над 70 бакалавърски и магис-
търски програми в областта на 
бизнеса, компютърните науки и об-
разованието.

Университетът поддържа тясно 
сътрудничество с бизнеса и обучава 
служители в много от компаниите, 
класирани във Forbes Fortune 500, 
включително General Electric, Royal 
Dutch Shell, Ford, Texacо, Du Pont, 
Boeing, IBM, Nokia, Xerox, Apple, 
Motorola, General Motors, Mobile Oil, 
Johnson & Johnson, и други. Сити 
Юнивърсити, Сиатъл, е в партньор-
ство с Microsoft, благодарение на 
което има възможност да прилага 
най-иновативните технологии в 
образованието. 

СИТИ ЮНИВЪРСИТИ, СИАТЪЛ, В 
БЪЛГАРИЯ

Като първи американски универ-

ситет, който предлага акредитира-
ни в България и в САЩ програми, 
Сити Юнивърсити, Сиатъл, в Бълга-
рия се отличава със своето бизнес 
фокусирано, практически ориенти-
рано обучение по американски модел, 
което съответства на локалните 
нужди и отразява глобалните тен-
денции. Основната цел на универси-
тета е да предоставя достъпно и 
практически приложимо образование 
на мотивирани  студенти, които 
имат желанието да учат и да се раз-
виват. 

Отговаряйки на непосредствени-
те нужди на пазара и съобразявайки 
се с най-честите изисквания по от-
ношение на образованието, през 
1999 г. университетът стартира 
своя магистърска програма по биз-
нес администрация (MBA) в София, 
България, като въвежда на местния 
пазар практически насоченото биз-
нес образование по американски мо-
дел. Три години по-късно, през 2002 г., 
Сити Юнивърсити, Сиатъл, посреща 
първите си студенти в бакалавър-
ската програма по Бизнес админи-
страция в нов кампус в гр. Правец. 

Сити Юнивърсити, Сиатъл, осо-
бено се гордее с качествените и 
конкурентни знания и умения на 
своите студенти. Веднага след при-
ключване на четиригодишното обу-
чение в бакалавърската програма, 
повечето от студентите на универ-
ситета стартират своята профе-
сионална кариера в международни 
компании в България и в чужбина. 
Около 20% от студентите получа-

ват първите си назначения още пре-
ди да са завършили своето обучение. 

НОВО ПАРТНЬОРСТВО - НОВИ 
ВЪЗМОЖНОСТИ

От 2010 г. Сити Юнивърсити е в 
партньорство със Софийския уни-
верситет „Св. Климент Охридски”, с 
който предлага съвместни бакала-
върска и магистърска програми по 
Бизнес администрация. 

След успешно приключване на 
своето обучение, студентите полу-
чават две дипломи - една американ-
ска и една българска, които са при-
знати в цял свят.  

ОСНОВНИ АКЦЕНТИ НА 
СЪВМЕСТНИТЕ ПРОГРАМИ: 

 • Бизнес ориентирано актуално 
висше образование, което адапти-
ра глобалните тенденции и прак-
тики към местната реалност.

 • Области за специализация, из-
брани с оглед на нуждите и 
очаквания на местния пазар по 
отношение на придобити зна-
ния и професионални умения.

 • Американски стил на препода-
ване, обучение на студенти-
те в междукултурна среда. 

 • Гъвкава програма, която е съо-
бразена с натоварения график на 
работещия професионалист.

 • Студентска мобилност, която пре-
доставя прекрасната възможност 
за пътуване от Хавай до Китай, 
без допълнително заплащане. 

 • Достъп до най-активната в Бълга-
рия общност на завършили студен-
ти, която насърчава активното вза-
имодействие между своите членове 
и съвместните бизнес инициативи.

Кандидатствайте по всяко вре-
ме до ... септември само с изпит  по 
английски език!

За повече информация

тел: 02/ 489 91 27
www.cityu.bg

Сити Юнивърсити, Сиатъл, и Софийският университет 
„Св. Климент Охридски” предлагат съвместни бакалавърски 
и магистърски програми по бизнес администрация 

ДВОЙНИ ДИПЛОМИ, ПРИЗНАТИ В 

ЦЯЛ СВЯТ

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ОБУЧЕНИЕ ВЪВ 

ВСЕКИ ЕДИН ОТ ФИЛИАЛИТЕ НА 

СИТИ ЮНИВЪРСИТИ ПО СВЕТА

СТАЖОВЕ И КАРИЕРЕН ЦЕНТЪР
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място институция, държава обща оценка

1 Stanford University, САЩ 93.9

2 Harvard University, САЩ 93.5

3 University of Oxford, Великобритания 92.2

4 University of Chicago, САЩ 91.7

5 Princeton University, САЩ 91.5

6 Yale University, САЩ 89.9

7 University of Michigan, САЩ 89.4

8 University College London, Великобритания 88.4

8 University of California, Los Angeles, САЩ 88.4

8 University of Pennsylvania, САЩ 88.4

11 University of Cambridge, Великобритания 86.8

12 University of Wisconsin-Madison, САЩ 85.9

13 University of California, Berkeley, САЩ 85.4

14 Northwestern University, САЩ 84.8

15
London School of Economics and Political 

Science, Великобритания
84.5

16 University of British Columbia, Канада 83.7

17 Duke University, САЩ 82.9

18 Australian National University, Австралия 80.7

18 University of Toronto, Канада 80.7

20 Cornell University, САЩ 78.4

източник: www.timeshighereducation.co.uk

ТОП 20
НАНАЙ-ДОБРИТЕ УНИВЕРСИТЕТИ
ЗА ОБРАЗОВАНИЕ ПО СОЦИАЛНИ
НАУКИ

КЛАСАЦИЯ НА TIMES HIGHER 

EDUCATION 2011/ 2012 Г.
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Вече двадесет години 

Международно висше 

бизнес училище има 

активен принос за ус-

пешното икономическо развитие и 

подобаващата глобална интегра-

ция на страната чрез трансфер на 

знания, придобити компетенции, 

иновации и човешки потенциал. 

Екипът на висшето училище се 

стреми да го наложи като водеща 

институция, адекватна на дина-

мично променящата се регионална, 

национална и международна ико-

номическа среда чрез съвременни 

методи и технологии на препо-

даване и значимост на научните 

изследвания. 

Важна част от дейността на 
Международно висше бизнес училище 
е неговото участие в редица евро-
пейски проекти и програми, които 
имат за цел разработването, разгръ-
щането и утвърждаването на ком-
плексно решение, което да упълномо-
щава и ангажира университетски 

МВБУ е партньор в европейски проект 
MyUniversity – вземане на решения за 
обединено висше образование

преподаватели, административен 
персонал, студенти, както и всички 
заинтересовани лица в прозрачно 
вземане на решения, позволяващо 
развитието на подходящи препоръки 
и планове за действие, съсредоточе-
ни върху висшето образование в ЕС. 
Вече повече от една година Междуна-
родно висше бизнес училище е парт-
ньор в проекта MyUniversity: Вземане 
на решения за обединено висше обра-
зование. Започнал на 1-ви октомври 
2010 г., „Моят университет” 
/MyUniversity/ е проект с продължи-
телност две години и половина, кой-
то ще покаже как университетите 
могат да използват и подреждат спе-
цифични инструменти за електронно 
участие, за да въвличат членове на 
университетите  и заинтересовани 

страни в прозрачен процес на взима-
не на решение относно висшето об-
разование на местно, национално и 
европейско ниво. „Моят универси-
тет” е проект, поддържан от Евро-
пейската комисия по Програмата за 
подкрепа на информационните и ко-
муникационни технологии и обединя-
ва 13 партньора от 7 държави членки 
на ЕС: Белгия, България, Гърция, Лит-
ва, Словакия, Испания и Швеция.

Ключов фактор за успеха на Бо-
лонския процес е тясното сътрудни-
чество и взаимодействие между пра-
вителства, висши учебни заведения, 
студенти, персонал, работодатели и 
агенции за осигуряване на качество-
то, но на практика това е трудно по-
стижимо и процеса е лишен от ак-
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тивното участие на голям брой 
студенти и заинтересовани лица. За 
тази цел проектът MyUniversity ще 
предостави най-модерната платфор-
ма за електронно участие на универ-
ситети от България, Литва, Испания, 
Словакия и Швеция, така че да могат 
активно да участват в процеса на 
вземане на решения за висшето обра-
зование както на местно, така и на 
европейско ниво. Платформата за 
електронно участие ще бъде органи-
зирана в супер портал на ниво ЕС и 
портали за електронно участие на 
университета. Супер порталът на 
ниво ЕС ще включва съдържание от 
порталите за електронно участие на 
всички университети, в допълнение 
към собствените си самостоятелни 
инструменти за участие, и ще пре-
доставя връзки към тези портали. 
Платформата ще бъде разработена 
през първите 6 месеца на проекта, а 
след това университетите ще я 
тестват в продължение на 20 месеца 
сред всички заинтересовани лица 
както на национално, така и на реги-
онално ниво. 

ОСНОВНИТЕ ПЛАНИРАНИ 

РЕЗУЛТАТИ НА ПРОЕКТА 

MYUNIVERSITY СА: 

• да демонстрира как да се използ-
ват редица специфични инстру-
менти за електронно участие 
(концентрирани в една платфор-
ма) в множество страни по едно 
и също време, позволявайки на 
хората да участват при обсъж-
дането на въпроси на местно и 
европейско ниво (в контекста 
на проекта европейските въпро-
си общо взето са ограничени до 
зоната за висше образование); 

• да демонстрира как граждани 
от различни страни могат да 
извличат полза от съдържание-
то, резултатите и най-добрите 
практики, създадени от други 
участници, намиращи се в чуж-
бина, и как въпроси, обсъждани в 
една страна, могат да поставят 
началото на нова дискусия в друга 
страна или дори транс-гранична 
дискусия по европейски въпроси; 

• да демонстрира колко лесно е 
за лицата, вземащи решения да 
включат инициативи за електрон-
но участие като нов фактор в 
процеса си на вземане на реше-
ния. Идеята не цели да замени 
процеса на вземане на решения 
и да го изземе от избраните 
представители, а да им предложи 

• да събират студентските виж-
дания за ключови теми, които ги 
вълнуват; 

• ще осигурят на персонала и сту-
дентите си инструмент за онлайн  
сътрудничество, който ще им по-
могне да взаимодействат с коле-
гите си, за да събират информация 
за докладите едновременно на уни-
верситетско и европейско ниво.

Тези портали дават възможност 
на университетските работни групи 
да си взаимодействат със заинтере-
сованите лица във висшето образо-
вание и да дадат приноса си за нацио-
налните и европейски асоциации, към 
които принадлежат. Освен това, уни-
верситетските членове, които са ак-
тивни във взимането на решения по 
Болонския процес, могат да използ-
ват инструментите за електронно 
участие, за да си взаимодействат с 
други университетски членове и лес-
но да достигат до изводи, които да 
бъдат използвани като пряк принос 
от тяхната работа. В допълнение, 
изготвящите решения във висшето 
образование на всички нива (универ-
ситетско, национално, европейско), 
могат да стартират на тези порта-
ли няколко процеса за електронно 
участие, свързани с различни дей-
ности по процеса на взимане на ре-
шение.  По този начин става ясна и 
общата стойност на участието в 
крайното решение.

Като партньор по проекта Меж-
дународно висше бизнес училище има 
ключова роля за разпространението 
и популяризирането на инициативата 
сред всички заинтересовани страни. 
Електронният портал на МВБУ е дос-
тъпен на адрес:
http://e-myuniversity.eu/ibsedu

Ще се радваме да вземете учас-
тие в модула за дискусии като поста-
вите за коментар теми в областта 
на висшето образование, които Ви 
вълнуват и биха допринесли за подо-
бряване на качеството му!

За повече информация, моля посе-
тете интернет страницата на про-
екта на www.myuniversity-project.eu.

София

Център за дистанционно обучение
ул. Чипровци 7

Т: (02) 400 16 36
Ф: (02) 400 16 28

 Е: istoyanova@ibsedu.bg
www.ibsedu.bg

механизми за вземане под внима-
ние мнението на участниците. 

ПАРТНЬОРИ НА 

КОНСОРЦИУМА СА: 

GFI NV (Белгия) - координатор на 
проекта, Gov2u (Гърция), Scytl Secure 
Electronic Voting S.A.(Испания), Супер-
компютърен център на Каталуния 
(Испания), Словашки селскостопански 
университет в Нитра (Словакия), 
Университет „Крал Хуан Карлос” (Ис-
пания), Стокхолмски университет 
(Швеция), Прешовски университет в 
Прешов (Словакия), Международно 
висше бизнес училище  (България), 
Университет за национално и све-
товно стопанство (България), Леон-
ски университет (Испания), Вилнюски 
университет (Литва), Словашки тех-
нически университет в Братислава 
(Словакия).

От началото на месец октомври 
2011 г. стартираха и университет-
ските портали за електронно учас-
тие, които да дадат възможност на 
заинтересованите страни на мест-
но, национално и европейско ниво, да 
работят заедно в процеса на взимане 
на решения, които са насочени към 
няколко от сферите на действие по 
Болонския процес.

Порталите са базирани на 
софтуерното решение, разработено 
по проекта „Моят университет” 
/MyUniversity/ и ще бъдат пуснати в 
пилотен период от 20 месеца. 

УЧАСТВАЩИТЕ 

УНИВЕРСИТЕТИ ЩЕ МОГАТ: 

• лесно да публикуват европейски 
консултации по Болонския процес 
на порталите си за електронно 
участие и след това да дадат 
на университетския персонал и 
студентите възможност за осъ-
ществяване на обратна връзка; 

• да разпространяват ключова 
информация по Болонския процес; 

• да организират онлайн проучва-
ния и дискусии, които да засилят 
съществуващите традицонни 
срещи «на място», организирани 
от тях по отношение на техния 
процес за взимане на решения;

• да следят проблеми, повдигна-
ти в другите университетски 
портали за електронно участие, 
които имат сходство с про-
блеми, през които  и те пре-
минават в момента. Това ще 
спомогне да се кооперират и 
дори да създават обща полити-
ка за справяне с тези въпроси; 
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Национален учебен комплекс по културата с Лицей за изучаване на италиански език и култура, 

познат повече като Италианския лицей, е легендарно училище, около което винаги е имало 

обществена  полемика. Предлагаме на вашето внимание интервю с човека, който управлява 

институцията вече повече от две десетилетия – г-жа Велянова.

Г-жа Велянова, директор на
Национален учебен комплекс по култура:

Въпреки всички трудности ,
училището се справи
И ВЪРВИНАПРЕД

Г-жо Велянова, разкажете 
накратко за онези от 
читателите ни, които не 
са запознати, историята 
на Италианския лицей, 
и за онова, с което той 
се различава от другите 
училища. Промени ли се нещо 
в основната концепция, 
залегнала в създаването на 
лицея през годините? 

Естествено, че се промени. 

Училището е създадено преди 35 

години, през 1976 г., от Людмила 

Живкова като експериментално 

училище, в което са особено за-

стъпени обучението по изку-

ства и чужди езици. През 1991 г. 

заедно с Италианското посол-

ство решихме да преобразува-

ме горната степен на училище-

то като лицей с изучаване на 

италиански език и култура. Защо 

с италиански език? Защото ние 

и преди това имахме професио-

нални контакти с тази държава 

и тук често гостуваха културни 

дейци от Италия. През 1992 г. 

излезе постановлението на Ми-

нистерски съвет за създаване-

то на лицея и започнахме рабо-

та под тази нова структура. 

Оказа се доста трудно, тъй 

като покриваме и българските, 

и италианските държавни стан-

дарти в образованието. Доста 

беше трудно да се създадат 

учебните програми и планове, 

но се справихме. Въпреки обре-

менеността, която носи от съз-

даването си, училището се спра-

ви и се защити. Миналата 

година, знаете, показахме най-

добри резултати на проведени-

те матури. 
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Как подбирате преподавателите 
в комплекса, имате ли проблем 
с набирането на качествени 
педагози? Мотивирате ли ги по 
различни, нестандартни начини?

Преподавателският ни състав е 

много силен. Ние нямаме текучест-

во, въпреки че нашите учители полу-

чават същите заплати като колеги-

те им навсякъде в страната. Дали 

сме им възможност да работят до-

пълнително чрез различни извънклас-

ни форми за нашите ученици. Имаме 

ученици, които завършват и се връ-

щат като преподаватели. Истина е 

обаче, че трудно се намират добри 

учители. Естествено, основен про-

блем за това е заплащането. Стара-

ем се да не ангажираме преподава-

телите си със странични дейности, 

което ни отличава от другите учи-

лища, в които преподавателите не-

прекъснато имат допълнителни ан-

гажименти, които не им позволяват 

да почиват повече, а учителският 

труд е много тежък. Като пример 

ще посоча, че всички олимпиади се 

насрочват за почивните дни, когато 

учителите разчитат да отдъхнат. 

Имаме, разбира се, и италиански пре-

подаватели, пращат ни и стажанти, 

завършили в Италия и идващи да 

стажуват тук.

Като обобщение ще кажа, че в на-

шето училище духът е различен и 

той идва от ръководството и учи-

телите, които са разкрепостени, 

имат повече свобода и думата им 

се чува. 

дина за едно място в първи клас кан-

дидатстваха по 7 деца. Това е така, 

защото даваме много солидно обра-

зование и всички, които завършват 

при нас, нямат проблем с приема на-

всякъде у нас и в чужбина. Друг фак-

тор е голямата дисциплина в учили-

щето. При нас има ред и дисциплина 

на всяко ниво.

Как го постигате? Едва ли има 
училище, което не иска ред, 
дисциплина, чистота, но не 
навсякъде се получава.

Всичко започва още от детската 

ни градина, с възпитанието там, 

което продължава по същия начин и 

в първите класове. Естествено има-

ме и наказания, и изключване. Спазва-

ме правилника в средното образова-

ние и при серия провинения, 

маркирани от забележка и последва-

ло предупреждение, предприемаме и 

изключване. Всичко обаче започва от 

възпитанието в най-ранна детска 

възраст.  

Споделете някои от 
постиженията на възпитаниците 
в извънкласни дейности – 
международни конкурси и други 
прояви. 

Учениците участват активно в 

такива дейности и постиженията 

също са много, но ето малка част 

от тях: 1-во място от конкурса „Рож-

дество Христово” в Триест, Италия; 

3 златни медала от конкурса „Моята 

В нашето
училище
духът е

различен
и той
идва

от ръко-
водство-

то и
учители-

те

Защо е толкова труден приемът в 
лицея? Напливът е голям, а какъв е 
принципът на селектиране? 

При нас идват силно мотивирани 

деца. Приемът не е труден, но 

желаещите са много. Миналата го-
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Родина” в Корея. Няколко първи места в турнири по фут-

бол, сноуборд, тенис на маса. 

(Учениците от Национален учебен комплекс по култура 

с Лицей за изучаване на италиански език и култура се изя-

вяват в конкурси, фестивали, олимпиади и състезания от 

много области в науката, изкуствата и спорта у нас и в 

чужбина и изброяването на всички би представлявало 

трудност. Бел. ред.) 

Акцентът в лицея е към италианския език и 
изкуствата. Какво е нивото на английския език и 
математиката?

Много добро. Имаме хуманитарен и природоматемати-

чески профили след 7-ми клас и учениците ни се справят 

отлично и с чуждите езици, и с математиката. Англий-

ският език се изучава засилено още от началните класо-

ве. В Лицея вече всеки избира, воден от интересите си. 

Поддържаме висок стандарт на обучение. За преминава-

не в Лицея след средния курс, трябва успех над 5:00.   

Къде отиват да учат възпитаниците ви след 
завършване?

Навсякъде. Буквално навсякъде, но основно в Италия и 

конкретно в Университета Бокони, Милано. Учениците ни 

си създадоха там своя общност. Имаме много възпитани-

ци, завършили в САЩ, Великобритания, Германия и Фран-

ция. Някои се връщат и разказват как са се реализирали.   

Как се отразява кризата на бюджета на училището?

Ние имаме определена с постановление на Министер-

ски съвет издръжка, която за  училищата по културата е 

2 180 лв. на ученик. Имаме много деца, почти хиляда, всъщ-

ност точно 998 и сумата става сериозна. Не ни се дава 

нищо повече от другите училища, но е истина, че Минис-

терство на културата все пак заделя малко повече, от-

колкото Министерството на образованието за своите 

училища за поддържане на материалната база. Много ни 

помага и училищното настоятелство. То организира и 

плаща чрез такси транспорта, охраната, медицинското 

обслужване - имаме лекар и стоматолог, което е голямо 

удобство за децата и родителите. 

Избройте някои известни в обществото лица, които 
са ваши възпитаници. 

Може би не са чак толкова известни, но пък са добри 

специалисти навсякъде. Гена Трайкова е наш възпитаник, 

Даниела Тренчева, Кристина Милева, една от най-красиви-

те манекенки у нас, също е учила тук, Жени Живкова е 

наш възпитаник, Борис Ангелов, журналистът – също; си-

нът на Иван Яхнаджиев - Александър Яхнаджиев, който 

също е художник, Георги Михайлов, който пее в Ла Скала... 

Много са. Наши ученици станаха и отлични лекари.

За финал ще споделите ли нещо по-лично за амбициите 
и целите, с които започнахте и продължавате 
работата си тук?

Какво да ви кажа? Вече 24 години съм директор. Есен-

та на 1987 г. ме изпратиха тук буквално два дни преди 

началото на учебната година, от Министерство на кул-

турата, където работих. Назначението ми уж трябваше 

да бъде временно... дойдоха обаче промените. Знаете на 

какви атаки беше подложено училището. Беше много 

тежко. Опознах училището и не исках да го изоставя, а 

атаките бяха отвсякъде. Искаха сградите, нямахме доку-

менти за собственост; събирах ги лист по лист. Никой 

не го защити на политическо ниво. Ние се защитавахме 

- учители, родители. Първата журналистка, която ни за-

щити, беше Божана Димитрова. В началото на промени-

те бях уволнена заедно с 25 преподаватели. Всички заве-

дохме дела, възстановиха ни на работа, но не всички се 

върнаха. Това са далечни неща, но те сложиха отпечатък 

върху развитието на училището. Оттогава е и амбиция-

та ни да докажем, че в това училище има заложени пре-

красни идеи, които трябва да се развиват. 

И го направихме! 

интервю на Десислава Пенчева

средно образование
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Международна гимназия „Проф. д-р В. Златарски”

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

Международна гимназия 
„Проф. Д-р Васил Златар-
ски” е единственото учи-
лище в България, което 

обучава български и чуждестранни 
ученици по международните про-
грами Pre-IGCSE (8-ми клас), IGCSE 
(9-ти и 10-ти клас) и International 
Baccalaureate (11-ти и 12-ти клас). 
Учебната програма интегрира 
международното образование към 
българската образователна система. 
Завършилите получават две дипло-
ми: българска за средно образование и 
международна IB. След като въведе 
International Baccalaureate през 2003 
г., Гимназия Златарски отбеляза 
най-високи резултати, постигани от 
български ученици на международни-
те IB изпити. 

Приемните изпити в гимназията ще 
се проведат на 31-ви март 2012 г. (I 
етап) и 12-ти май 2012 г. (II етап). 
Приемният изпит е съобразен с мате-
риала, изучаван в 7-ми клас, и е с про-
дължителност 3.5 астрономически 
часа. Изпитът съдържа компоненти 
по математика - 20 задачи върху мате-
риала от 7 клас; литература - прераз-
каз на непознат текст или трансфор-
миращ преразказ; тест езикова 
култура - 20 въпроса по български език 
и литература. Гимназия Златарски 
дава възможност и на мотивирани 
ученици от училища в страната и 
чужбина да се обучават в престижна-
та International Baccalaureate програма 
след 10-ти клас. Кандидатите могат 
да се регистрират за изпит в училище-
то всеки вторник и четвъртък от 
14.00 до 16.30 часа.

ЗАПОЧНА ПРИЕМЪТ ЗА УЧЕБНАТА 2012/ 2013 
ГОДИНА В МЕЖДУНАРОДНА ГИМНАЗИЯ 
ЗЛАТАРСКИ

За всички кандидати и техните роди-
тели училището организира информа-
ционни срещи на 14-ти март 2012 г. и 
26-ти април 2012 г. от 17.30 ч. Инфор-
мационните срещи се провеждат в 
салона на училището, където се пре-
зентират особеностите на обучение-
то в гимназията, изискванията на 
училището към учениците и графикът 
на приемната процедура. Кандидати-
те и техните родители имат възмож-
ност да се срещнат с учители и на-
стоящи ученици на гимназията. 

Успехите на училището са резултат 
от обучението по първокласни между-
народни програми, мотивацията на 
учениците и квалифицираните наши и 
чужди преподаватели. Освен интен-
зивната подготовка по английски език, 
учениците на гимназията преминават 
обучение на английски език по природ-
ни, обществени науки и математика с 
учебници на Оксфорд и Кеймбридж. 
Програмата включва и обучение от 
native speakers. Таксите за обучение в 
училището са 3 500 евро на година от 
8-ми до 10-ти клас и 5 500 евро в 11-ти 
и 12-ти клас по програмата 
International Baccalaureate. 

Гимназията е и училището с най-голям 
опит и най-високи изпитни резулта-
ти в България на Международния 
Бакалауреат. Вече 12 години в гимнази-
ята се преподава по IB Diploma 
programme и досега повече от 200 
ученици успешно са получили своите 
международни дипломи и сертифика-

ти в Гимназия Златарски. Дипломан-
тите на гимназията продължават 
обучението си в престижни универси-
тети - Oxford University, Cambridge 
University, University College London, 
London School of Economics, King‘s 
College London, St Andrews University, 
Durham University, Warwick University, 
Imperial College, Queen Mary, Exeter 
University - в най-желаните специално-
сти – икономика и финанси, бизнес и 
мениджмънт, архитектура, право, 
инженерни науки, медицина. 

Най-високи изпитни резултати
„Да инвестираш в доброто образова-
ние на своите деца е една от най-хуба-
вите инвестиции, които могат да 
бъдат направени. Най-ценното в Гим-
назия Златарски е това, че въвежда в 
българското средно образование при-
знати и високи международни стан-
дарти, като дава възможност българ-
ските деца да придобиват не само 
знания, но и умения за общуване, съпос-
тавими с връстниците им от Европа 
и целия свят”, коментира журналис-
тът Петко Георгиев, чиято дъщеря е 
възпитаничка на гимназията.

ОБУЧЕНИЕ ПО ИНТЕГРИРАНИ МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ 

INTERNATIONAL BACCALAUREATE, PRE-IGCSE И IGCSE ЗА 

УЧЕНИЦИ ОТ 8-МИ ДО 12-ТИ КЛАС
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UKCAT

изпити и сертификати

КАКВО Е UKCAT

UK Clinical Aptitude Test (UKCAT) е 
тест, който държат кандидатите за 
прием в програми по медицина и ден-
тална медицина в някои висши учили-
ща във Великобритания. Той е наисти-
на важен елемент от 
кандидатстването и без полагането 
му няма как да очаквате да бъдете 
приети в тези и без друго изключи-
телно конкурентни и труднодостъпни 
за чужденци програми.

КОИ ВИСШИ УЧИЛИЩА 

ГО ИЗИСКВАТ

University of Aberdeen   
Brighton and Sussex Medical School   
Barts and The London School of   

 Medicine and Dentistry 
Cardiff University  
University of Dundee  
University of Durham  
University of East Anglia  
University of Edinburgh  
University of Glasgow   
Hull York Medical School   
Keele University   
King‘s College London   
Imperial College London Graduate  

 Entry 
University of Leeds   
University of Leicester   
University of Manchester   
University of Newcastle  
University of Nottingham   
University of Oxford Graduate Entry 

Peninsula College of Medicine and Dentistry  
Queen‘s University Belfast   
University of Sheffield  
University of Southampton  
University of St Andrews  
St George‘s, University of London  
Warwick University 

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ТЕСТЪТ

Той се състои от 4 секции:
 • Verbal reasoning – проверява уменията за логично разсъждение вър-
ху писмена информация и достигането на смислени заключения. 

 • Quantitative reasoning – проверява уменията за работа с цифри. 

 • Abstract reasoning – проверява уменията за намиране на логически връзки. 

 • Decision analysis – проверява уменията за осмисляне на различ-
на информация, за  преценяване и взимане на решения.

Всяка секция се състои от въпроси и задачи с избор на един правилен от-
говор от няколко и всяка има отделен лимит на време. 

Секция Време Въпроси и задачи

Verbal Reasoning 22 минути 44  

Quantitative Reasoning 23 минути 36  

Abstract Reasoning 16 минути 65  

Decision Analysis 32 минути 26  

Стъпка към прием в медицинска

програма във Великобритания



Общата продължителност на теста е 1 час и 33 минути. Кан-
дидатите се явяват за теста с документ за самоличност със 
снимка, а данните от него трябва да съвпадат с подадените при 
регистрацията. Тестът се провежда на компютър.

ПОДГОТОВКА

Категорично не се препоръчва каквато и да е комерсиална 
форма за подготовка за полагане на теста и се посочва, че той 
няма академична насоченост. Кандидатите трябва да знаят, че 
примерните въпроси, на които биха попадали чрез различни източ-
ници, могат сериозно да се разминават с това, което ще фигури-
ра в реалния тест. На официалния сайт са налични два варианта 
на теста, които могат да бъдат в помощ за добиване на предста-
ва за изпита.

ОЦЕНЯВАНЕ

Оценката се формира от правилните отговори и се трансфор-
мира по специална скала. Финалната оценка от всяка секция вари-
ра от 300 до 900 и реално няма значението на издържан или не 
тест. Показаното може да не удовлетвори един университет, но 
да е достатъчно за прием в друг. Резултатите от теста се пред-
ставят на кандидата веднага след приключване на изпита. Ако 
явяващият се иска допълнително копие, то се таксува с 25 бри-
тански лири.

РЕГИСТРАЦИЯ И ДАТИ ЗА ЯВЯВАНЕ

Няма фиксирана дата за полагане на теста, а тестовите цен-
трове в различните държави решават кога да насрочват такава 
в периода юли - октомври. При всички случаи обаче, кандидатите 
трябва да положат UKCAT до 7-ми октомври за прием през следва-
щата година. Регистрирането става онлайн на www1.pearsonvue.

com, започва в началото на месец май и приключва на 21-ви сеп-
тември.

ВАЛИДНОСТ

Тестът е валиден само за един кандидатстудентски цикъл на 
UCAS. 

ТАКСА И ЗАПЛАЩАНЕ

Сайта на UKCAT посочва такса от 65 евро при явяване на те-
ста между 5-ти юли и 31-ви август и 80 евро при явяване между 
1-ви септември и 7-ми октомври. Същевременно обаче се посочва, 
че таксата зависи от изпитния център, което означава, че е добре 
да се обърнете към него, за да научите точната такса. Плащане-
то се извършва в момента на регистрацията и се прави онлайн 
чрез кредитна карта или чрез банков превод.

КЪДЕ СЕ ДЪРЖИ В БЪЛГАРИЯ

Сайтът на UKCAT посочва IT Consulting & Education като те-
стови център у нас. 

ОФИЦИАЛНА СТРАНИЦА НА UKCAT

www.ukcat.ac.uk

материал на Ивайло Ганчев
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СОЦИАЛНИ 
НАУКИ
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Този материал няма да е типичното представяне на специалност във фокус, тъй като 

сега ще стане въпрос за един цял основен клон в науката и академичното обучение – 

социалните науки. Невъзможно е в подобен материал да обхванем всички програми 

„под шапката” на социалните науки – те са хиляди. Все пак ще се постараем да бъдем 

полезни с информация, която да ви направи по-подготвени и запознати по темата.   

КОИ НАУКИ СА 

СОЦИАЛНИТЕ НАУКИ?

Социалните науки са тези науки, в чиито 
обхват от интереси влизат обществото 
(социума) и човешкото поведение. Това е 
най-общо казано, тъй като социалните нау-
ки покриват огромно поле от човешките 
знания и имат също толкова огромна проек-
ция като приложни академични програми, ко-
ито се преподават във висшите училища. 
Разклонения в „родовото дърво” на социални-
те науки са: 
 • социология

 • антропология

 • психология

 • философия

 • археология

 • педагогика

 • история

 • културология

 • икономика

 • политология

 • география

 • право

Към всяка от тях има набор от 
дисциплини и университетски про-
грами, които ги обединяват, допъл-
ват или отговарят на новостите, 
които настъпват с развитието на 
науките и промените в живота и ра-
ботата ни на всички нива. Антропо-
логия и Културология не се предла-
гат често като самостоятелни 
програми, а обикновено са част от 
друга специалност. 

Някъде може да срещнете знак за 
равенство между хуманитарните и 
социалните науки. По дефиниция ху-
манитарните науки ползват анали-
тични, критични и спекулативни ме-
тоди за изучаване на човека и 
неговите дейности, а в социалните 
науки се използват емпирични (чрез 
практика, опит) методи.   
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АКАДЕМИЧНИТЕ ПРОГРАМИ
Както можете да се досетите, социалните науки и 

програмите в тази област са основна част от обучение-
то на всяко висше училище. Реално погледнато, като цяло 
те са основополагаща част от образованието като поня-
тие и дейност изобщо. От училище и през университета. 
Ние сме хора, живеещи организирано в общество, което 
значи, че социалните науки намират приложение в почти 
всяка област на образованието, тъй като всичко, по един 
или друг начин, опира до хората – до нашите нужди, про-
блеми, взаимоотношения; до създаденото за нас и от нас; 
за средата, в която живеем, за нашето минало и нашето 
бъдеще. 

Академичните програми към социалните науки, отго-
варят на различни аспекти и полета на интереси в тях. 
Програмите могат да бъдат дефинирани и наименувани 
по най-различен начин, както и да фигурират като дисци-
плини в обучението по различни специалности от социал-
ните науки. Програмата може да бъде Социология, Иконо-
мическа социология или Културна социология; Политология, 
Сравнителни политически системи или Политика и иконо-
мика; Педагогика или Социална педагогика и т.н. Марке-

тинг, HR (човешки ресурси), Публична администрация са 
пример за модерни програми, в които социалните науки 
имат много пресечни точки.

Академичните програми могат да бъдат обособени в 
отделен факултет на висшите училища (например Social 
sciences), да бъдат обединени с друг факултет (например 
Humanities and Sciences) или най-често са разпръснати в 
различни факултети.  

Образованието в програмите от социалните науки е 
до степените бакалавър, магистър и доктор. Формите на 
обучение могат да бъдат редовна, задочна, онлайн или 
дистанционно обучение. Продължителността на 
обучението зависи от образователните стандарти в 
съответната държава и от конкретната програма. Като 
изключим Правото, обучението на което е под по-особена 
законова регулация и протича с по-голяма продължител-
ност, в другите науки програмите биха имали най-често 
стандартната продължителност от 3 години за бакала-
върска степен, 1-2 за магистърска и 3 за докторска. 
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КАКВО СЕ ИЗУЧАВА В СПЕЦИАЛНОСТ СОЦИОЛОГИЯ
За България взимаме учебната програма на бакалавърска специалност Социология на произволно избран университет.

специалност на фокус

Задължителни дисциплини:

Методология на научното познание

Социология на културата

Въведение в социологията

История на социологията: 

Генезис на националните социологически традиции

Социология на властта

Социология на идеологиите

Основни категории на социологическия анализ

История на социологията 

след Втората световна война

Логика на емпиричното социологическо изследване

Изследователски методи в социологията

Статистически методи в социологията

Качествени методи в социологията

Икономическа социология: класически идеи

Икономическа социология: съвременни идеи

Социална теория и прагматизъм

Социология на социалните общности

Статистически методи в социологията: 2-ра част 

Основи на SPSS

Избираеми дисциплини:

SPSS – 2-ра част

Анализ на съдържанието

Маркетингови изследвания

Методи и техники 

за изследване на общественото мнение

Обработка и анализ 

на качествени данни с помощта на софтуер: Atlas.ti

Електорална социология

Софтуерни решения 

за обработка и логически оглед на данни

Практически методи и техники за организация и 

провеждане на маркетингови изследвания

Приложение на Бейсовската статистика

Нетуърк анализ

Визуални методи в социологията

Към програмата има още избираеми практически со-
циологически дисциплини като:  Изследвания на социално-
икономически трансформации, Демоскопия, Изследвания 
на социалните неравенства и стратификации, Изследва-
ния на институциите и други. Както и въвеждащи дисци-
плини от други социални и хуманитарни науки, и такива 
от приложни и изследователски ориентирани дисциплини 
като: Академично писане, Работа със социологически 
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ЗА КАКВИ ХОРА Е ПОДХО-
ДЯЩО ТОВА ОБРАЗОВАНИЕ

Социалните науки са за хора с 
подчертан интерес към така наре-
чените в училище „разказвателни” 
предмети, както и към хуманитарни-
те науки. За хора, които обичат из-
следователската работа, интересу-
ват се от човека и обществото, и 
обичат процесите по събирани и 
анализиране на информация.    

ПРОФЕСИОНАЛНА 
РЕАЛИЗАЦИЯ

С диплома от програма в 
областта на социалните науки може 
да се практикуват професии от един 
много широк диапазон. В много посо-
ки обаче тези науки подготвят 
кадри, чиито продукт на труда нами-
ра приложение предимно в препода-
вателската или научноизследова-
телска област и много трудно в 
бизнеса или индустрията. Това раз-
бира се зависи от икономическите и 
обществените ресурси и интереси 
на съответната държава. 

Ключов момент за успешната 
реализация е да се търси максимал-
но доближаване на получената ди-

текстове, Въведение във философията, Въведение в икономиката, Въведение в психологията, Демография и други. 
От завършилите бакалавърска специалност Социология се очаква да познават основните социологически теории, 

школи и направления, теорията и организацията на социологическите изследвания, по-важните количествени и качест-
вени методи, както и да умеят да ги прилагат в социологическата практика.

За чужбина взимаме пример от произволно избрана 3-годишна бакалавърска програма по Социология в един британ-
ски университет.

1-ва година

Основни модули: Introduction to sociology, Understanding the modern world

Избираеми модули:

Introduction to criminology, Contemporary issues in media studies, Media, history 

and politics, A language module, Contemporary issues in global politics - 20th and 

21st century, History and theory of psychology, Introduction to microeconomics, 

Lifespan psychology;

2-ра година

Основни модули: Sociological research methods, Sociological theory & analysis

Избираеми модули:

Crime, news and criminal justice, Gender, crime and justice, New media challenges, 

Interpreting news and documentary, Key issues in criminology, Political sociology, 

Understanding social change, Race & ethnicity in Britain, Television and sport, 

Sociology of punishment, The circuit of culture, Violence and criminal justice policy;

3-та година

Основни модули: Dissertation

Избираеми модули:

Approaches to film, Criminal behaviour, Environmental criminology, Media, conflict 

and terrorism, Sociology of human rights, Youth, crime & society, Forced migration, 

Gender and globalisation, Globalisation and human rights, Media and politics: 

strategies, scandal and spin, Policing and crime control, The global media system, 

The information society, Victimology, Welfare and society;

плома с реалностите в даден пазар 
на труда чрез специализации, осигу-
ряващи по-добра практическа прило-
жимост.

Не е тайна, че право, икономика, 
социология и психология дават една 
отправна точка за реализация, а фи-
лософия, антропология и културоло-
гия – друга. И ако първата група има 
своето очевидно практическо прило-
жение, то втората буди сериозни 
въпроси относно това какво точно 
може да работи даденият специа-
лист.

Нека внесем известна яснота в 
това какви професии се упражняват 
най-често след завършване на про-
грама в някоя от социалните науки.
 • Социология – с тази дипло-
ма се работи като социолог, 
експерт, анализатор в социо-
логическа агенция, маркетинг 
агенция или маркетинг отдел 
на компании, както и в медии.

 • Икономика – икономист, ме-
ниджър, експерт във всички 
отрасли на икономиката, как-
то и навсякъде в бизнеса.

 • Антропология, Философия, 
Културология – извън преподава-
телски и научноизследователска 
работа трудно ще намерите 
приложение на образованието 
си в някоя от тези области.

 • Право – с професии като адвокат, 
прокурор, съдия, нотариус, това е 
пример са социална наука с много 
добри шансове за реализация.

 • География, История, Археология 
– тук вариантът за избягване 
на преподавателска дейност е 
изследователска и експертна 
работа в съответните отра-
сли на икономиката и туризма.

 • Психология, Политология – не 
дават твърде много вариан-
ти пред завършилите програ-
ми в тази област, но те все 
пак имат компетенциите да 
работят успешно като екс-
перти и в частния сектор, и в 
държавната администрация. 
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КАК Е В БЪЛГАРИЯ
Рейтинговата система на висшите училища в България посочва, че тези образователни институции имат най-до-

бър рейтинг в обучението за професионално направление Социология, антропология и науки за културата.

Американски университет в България Благоевград бакалавър

Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий Велико Търново бакалавър, магистър

Нов български университет София бакалавър, магистър

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ Пловдив бакалавър, магистър

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ София бакалавър, магистър

Университет за национално и световно стопанство - София София бакалавър, магистър

Югозападен университет „Неофит Рилски“ Благоевград бакалавър, магистър

Това по същество не е класация, а и трябва да знаете още, че в поне 40 от над 50-те ни висши училища можете да 
изучавате някаква специалност от областта на социалните науки. За прием в такава специалност са важни оценките 
по съответните предмети в дипломата за средно образование, а когато се полагат изпити те са най-често върху бъл-
гарски език, математика, философия, история. 

Бакалавърската степен у нас е 4 години, а магистърската 1-2 години според формата на обучение. 
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КАК Е В ЧУЖБИНА
Проучвайки образованието в дадена държава ще забе-

лежите различни типове висши образователни институ-
ции. Социалните науки най-често и в най-голямо 
разнообразие се предлагат в университети (Universities), 
университети по приложни науки (Universities of Applied 
Sciences) и колежи (Colleges). 

В рубриката „Образованието в цифри” ще видите кла-
сация на водещи в света висши училища. Веднага ще за-
бележите, че САЩ и Великобритания доминират напълно 
в нея чрез някои от топ университетите си. Въпросът с 
класациите на университети за социални науки отвежда 
към факта, че основно в САЩ си падат по такива и за 
тази държава могат да се намерят много. Относно Вели-
кобритания също можете да добиете някаква представа 
за добрите университети за обучение по социални науки. 

Например водещите 10 университета за 

социални науки във Великобритания, според 

Guardian University Guide 2012, са:

1 University of Cambridge      

2 London School of Economics      

3 Durham University   

4 University of Surrey    

5 University of Warwick    

6 University of Edinburgh      

7 Lancaster University  

8 University of Glasgow      

9 University of Birmingham    

10 University of Exeter     

В Холандия висшите училища, които са 

удачен вариант за обучение, са:

Erasmus University Rotterdam 

Leiden University 

Maastricht University 

Radboud University Nijmegen

Tilburg University

University of Amsterdam

University of Groningen 

University of Humanistic Studies

University of Twente

Utrecht University

VU University Amsterdam 

Wageningen University and Research Centre

В Германия:

RWTH Aachen               

Uni Augsburg              

Uni Bamberg               

HU Berlin              

TU Berlin             

Uni Bielefeld              

Uni Bochum        

TU Braunschweig            

Jacobs Univ. Bremen               

Uni Bremen 

Uni Hamburg               

Uni Hannover               

Uni Heidelberg               

Uni Jena      

Uni Kassel

 

специалност на фокус
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студентски живот

Както вече стана въпрос, соци-
алните науки обикновено са разпръс-
нати в различните факултети на 
университетите. В един произволно 
избран университет от САЩ, във 
факултета по социални науки фигу-
рират следните области, в които се 
предлагат следните програми:
 • Anthropology

 • Communication

 • Economics

 • Political Science

 • Psychology

 • Political Science

В произволно избран универси-
тет във Великобритания, отново 
във факултет Социални науки, при-
състват програми в областите: ар-
хитектура, журналистика, науки за 
Близкия изток, градско планиране, 
мениджмънт. Присъстват обаче и 
политология, социология, педагогика, 
география, икономика.

Очевидно принадлежността на 
дадена наука към социалните науки 
са предмет на свободна интерпре-
тация от висшите училища, когато 
става въпрос къде да бъдат 
ситуирани в академичната им 
структура. 

Ясно е също така, че проучване-
то за най-добро място за учене в 
чужбина трябва да излезе от общо-
то понятие за социални науки и да се 
фокусира върху конкретна програма 
или поне една от областите на нау-
ката. Топ университет за обучение 
по Право по никакъв начин не може да 
се смята за такъв и по Психология, 
например.

КАНДИДАТСТВАНЕ И ТАКСИ
Всичко, за което ще стане дума 

тук, не се отнася за специалност 
Право, приемът в която е високо се-
лективен, а таксите обикновено са 
по-високи. 

Кандидатстването зависи от 
особеностите, валидни за всяка от-
делна държава, университет и про-
грама. Тези програми не са от най-
предпочитаните, което означава, че 
изискванията биха били завишени 
единствено според престижа на кон-
кретното учебно заведение. За при-
ем ще ви е нужно да подадете форму-
ляр за кандидатстване на 
университета, диплома за средно 
образование (или академична справ-
ка с оценките към момента на пода-

ване на документите) и езиков 
сертификат. Мотивационно 
писмо и препоръки биха изиска-
ли топ университети, а пола-
гането на допълнителни изпи-
ти по-скоро би било изключение. 

Там където има различно 
заплащане за отделните про-
грами, социалните науки няма 
да са от по-скъпите. Колко 
точно ще ви струва обучение-
то зависи от конкретната 
държава и университет. За съ-
жаление, САЩ и Великобрита-
ния са сочени за държавите с 
най-силни програми в социални-
те науки, а те са скъпи дести-
нации.     

НЯКОЛКО СЪВЕТА
Програмите в областта на 

социалните науки имат силна 
теоретична насоченост, коя-
то трябва да компенсирате с 
активна практическа работа 
от всякакво естество, докато 
следвате.

Не пренебрегвайте интере-
сите си, но помислете добре 
какво бихте работили с получе-
ната диплома и има ли къде 
това да стане в държавата, в 
която живеете или възнамеря-
вате да живеете и работите.

Помислете върху варианта 
да специализирате в различна 
област, за да получите по-ши-
рока квалификация, с която ще 
имате по-голям шанс да се реа-
лизирате на пазара на труда.  

Като специалности на фо-
кус обстойно сме разглеждали 
психология, маркетинг, журна-
листика, политология, право, 
HR. Потърсете ги на www.
studyabroad.bg в архива на спи-
санието от 2008 г. до сега.

В следващите редове ви 
представяме интервю със спе-
циалист социолог, от което 
можете да научите интересни 
неща, които могат да са ви от 
полза, ако това е професионал-
ната реализация, която 
търсите.

материал на Ивайло Ганчев
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Г-жо Стоянова, с каква диплома в областта на 
социалните науки ще ме приемете най-сериозно и ще 
имам най-голям шанс да започна работа във вашата 
компания?

Специалностите са няколко, но две са основни: Социоло-

гия от Софийския университет и Икономическа социоло-

гия от УНСС. Същевременно всяка друга икономическа спе-

циалност е добре дошла по простата причина, че ние не 

се занимаваме само със социологически изследвания, но 

най-вече с маркетингови такива. Тоест, ако трябва да 

обобщя – при нас най-желани са специалисти с посочените 

вече две специалности, към които добавям Маркетинг. 

В такъв случай няма да имам голям шанс, ако съм 
завършил Антропология или Психология, например...?

Напротив, би могло да стане. При нас работят специа-

листи и с такива дипломи, но ще направя уточнението, че 

е добре тези хора да имат предишен практически опит 

от работа в подобна на нашата организация. При нас, 

всъщност, работят хора с най-различно образование; поли-

тиката ни е да не се придържаме строго към формално 

полученото образование, тъй като изследователите но-

сят в себе си това отношение към света. Имаме ценни 

находки сред младите хора, които не са завършили някоя 

от трите споменати специалности, а Антропология, Меж-

дународни отношения и други.

Може би тук е моментът да ни разкажете за вашето 
образование.

Завършила съм Социология, но докато учих бях отчаяна 

от начина, по който се провеждаше обучението. Едва кога-

СОЦИОЛОГИЯТА ИМАНУЖДА ОТ
ХОРА С ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКО
ОТНОШЕНИЕ КЪМ СВЕТА

Д-р Цветелина Стоянова, управител на Маркет Линкс - агенция, предла-

гаща цялостно обслужване в сферата на маркетинговите и социални 

изследвания и консултации

чено изследване в на място 

в един кибуц. Отидох в Изра-

ел, работих в кибуца, проу-

чих го, върнах се, написах си 

дисертацията и се почувст-

вах добре, защото направих 

нещата както трябва, а не 

отбих номера, както много 

аспиранти – не обръщат 

особено внимание върху съ-

бирането на емпиричен ма-

териал. Това беше важно 

от гледна точка на лично-

стното ми израстване  - 

повярвах си че мога да по-

стигна това, което искам.

Намирате ли разлики 
в образованието по 
социални науки у нас 
и в чуждестранните 
университети, какви са 
вашите наблюдения?

Преподавам в американ-

ски университет, била съм 

гост-лектор в чуждестран-

ни университети, а позна-

вам добре и нашите висши 

училища. Имам наблюдения 

и чрез млади хора, които са 

завършили в чужбина, и тър-

сят съдействие от мен по 

то започнахме да изучава-

ме икономически дисципли-

ни започнах да проумявам 

смисъла и мястото на 

това, с което се занимавах. 

Нямах ясна представа как-

во искам да работя, но ис-

ках да получа някакъв педа-

гогически профил, тъй като 

винаги съм имала влечение 

към учителската професия. 

За мен е най-великата про-

фесия, а продуктът Ӝ е най-

сложният – човекът. След 

като завърших се отвори 

възможност да кандидат-

ствам в УНСС за аспирант. 

Темата на аспирантурата 

ми беше за самоуправление-

то, но разглеждано от пози-

циите на тогавашните со-

циалистически виждания. 

Реших да потърся пример 

за истински самоуправлява-

щи се общности и попаднах 

на много интересни неща – 

комунитарните общности, 

всякакви разновидности на 

комунитарни общности по 

света и кибуците в Израел. 

След редица любопитни съ-

бития имах възможността 

да проведа пълно и задълбо-

специалност на фокус
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различни въпроси. В чуждестранни-

те университети се извършва мно-

го емпирична работа. Това е една съ-

ществена разлика. Нашите 

студенти не си правят много труд 

в това отношение. Все пак социал-

ните науки у нас се преподават дос-

та сериозно, поне що се отнася до 

теоретичната им част. В България 

нямаме проблем с теорията, но въз-

можностите за емпирична работа в 

чужбина са значително по-големи. 

Известно е, че Англия е 
препоръчвана като държава със 
силни икономически и бизнес 
програми, а Италия – с такива 
в областта на дизайна. Така 
погледнато, има ли държава, или 
държави, които са препоръчвани 
за социални науки? 

САЩ е държава, която развива се-

риозно образованието в социалните 

науки. Франция също има традиции в 

тази насока, както и Холандия. Но, 

вижте, на мнение съм, че тези науки 

могат да се изучават и развиват на-

всякъде. Независимо къде и какво е 

завършил един човек, за да се разви-

ва в тази област, той трябва да е 

изследовател. Като работодател не 

отдавам толкова голямо значение на 

дипломата или мястото, от където 

е получена, а повече се интересувам 

от качества като инициативност и 

чувство за отговорност. 

От разговора ни до тук оставам 
с впечатлението, че хората 
с дипломи в областта на 
социалните науки ги чака голяма 
конкуренция от хора с най-
разнообразно образование. 
Така ли е?

Да, но ще кажа нещо друго. Не 

трябва да се подценява и преподава-

телската работа в училище, като ва-

риант за реализация. Да, заплатите 

са ниски и нещата са сложни, но 

това може да се промени. Скоро ще 

има недостиг на учители. Много от 

сегашните учители ще бъдат 

пенсионирани, и това ще създаде го-

лям проблем. Работата в държавна-

та администрация също не трябва 

да се подценява, там се случват 

важни неща. 

Може ли като за финал да ви задам 
един страничен въпрос? Откъде 
според вас тръгва цялото това 
говорене за манипулативните 

действия на социологическите 
изследвания?

Ами оттам, че това го има и се 

прави. Информацията, която се полу-

чава от дадено проучване често не 

съвпада с очакванията на политици-

те и на бизнеса. Същевременно ин-

формацията е доста крехък про-

дукт, който лесно може да се 

фалшифицира, дори и неумишлено. 

Журналистите много често изкри-

вяват информацията, която получа-

ват от нас, не я разбират, не знаят 

как да я тълкуват. А те работят с 

нея и носят голяма отговорност. 

Фалшифицирането на информация 

се прави по ред причини, една от ко-

ито е, за да се угоди на клиента или 

например да се демонстрират по-до-

бри постижения пред шефовете в 

чужбина. Друга причина е когато 

клиентът иска да продаде своя про-

дукт или услуга на всяка цена – напри-

мер представете си, че радиостан-

ция или телевизионен канал се 

опитват да привлекат клиенти с ре-

клама – ако те не са достатъчно по-

пулярни, задачата им е много труд-

на. И така се завишават рейтинги. 

материал на Ивайло Ганчев
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обучение във Великобритания

UCAS КОНСУЛТАЦИИ
15-ти януари е ключова дата за кандидат-студенти-
те във Великобритания. Всички дванадесетокласници 
знаят, че това е денят, когато UCAS спира да прие-
ма документи и процесът по приема преминава в 
следващата си фаза. Какво всъщност предстои?

1. Шанс за закъснелите всъщност има
Нарича се UCAS Extra и дава шанс както на кандида-
тите, които са получили отказ от избраните универ-
ситети, така и на онези, които по една или друга 
причина изобщо не са подали документи до 15 януари. 
Те могат да се възползват от обявените свободни 
места в някои от висшите училища. Опцията UCAS 
Extra е отворена от края на февруари до края на юни. 
В допълнение някои от университетите, участващи 
в изложение „Световно образование” на 4-ти и 5-ти 
февруари в хотел „Хилтън” София, ще провеждат 
прием на място. Повече можете да научите на 
www.world-education.eu/onspotadmission.php.

2. Мислете за избора
Ако сте сред онези, които все пак са успели да пода-
дат документи преди крайния срок, за вас настъпва 
период на трепетно очакване. До края на март уни-
верситетите ще изпратят своите отговори, а вие 
от своя страна трябва да решите кои предложения 
да приемете и кои да отхвърлите. Оптималният 
избор е в съотношение 2 от 5 – ако предположим, че 
всичките пет висши училища, в които сте кандидат-
ствали, са отговорили положително, имате право да 
посочите 2 от тях. Това е сериозно решение, което 
предполага задълбочена преценка на реалните шансо-
ве за прием – тъй като те зависят от оценките, 
които ще изкарате на матурата няколко месеца 
по-късно. На този етап съветите на опитен консул-
тант, който познава тънкостите на кандидатства-
нето, може да се окажат особено ценни.   

3. Кредитите са златна възможност,
която ще ви позволи да учите
в избрания от вас британски
университет, без да се налага
да плащате нищо в аванс.
Организацията Students Loan Company поема цялата 
такса за обучение вместо вас. Изплащането на зае-
ма започва, след като се дипломирате и си намерите  
добре платена работа. За да стане това, към края на 
април ще трябва да попълните доста сериозна и 
дълга (около 30 стр.) бланка за отпускане на кредит. 
И много да внимавате да не объркате нещо, защото 
сроковете са кратки, кореспонденцията става по 
пощата и една грешка може да провали шансовете ви 
за финансиране. 

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

В образователния сектор във Великобритания се на-
блюдава тенденция на засилен интерес към следдиплом-
ни специализации. Редица университети отчитат увели-
чаване на търсенето на магистърски програми и курсове 
за повишаване на квалификацията. 

Свиването на пазара на труда и страха от загубата 
на работа накараха хората да проумеят, че по-високата 
квалификация не е пожелателна, а въпрос на оцеляване. 

Между 2005 г. и 2010 г. броят на записаните докто-
ранти в задочна (part time)  форма на обучение, например, 
е нараснал с 16%, спрямо предходните години. 

Онлайн изданието на Guardian разказва историята на 
Реймънд Холдън, възпитаник на University of Central 
England, завършил преди близо 20 години, който днес въз-
ражда дълго отлаганата си амбиция си за по-висока ква-
лификация и записва задочно двугодишна магистърска 
програма в Оксфордския университет. „Вярвам, че инвес-
тицията ще ми се отплати, а и това е полезно за моето 
CV. Все по-гъвкавия характер на следдипломните специа-
лизации са отлична възможност”, заявява той.  

„Следдипломните ни програми, пригодени за работе-
щи хора, днес са далеч по-търсени, отколкото преди ня-
колко години”, отбелязва Джон Бишъп, директор на тези 
програми в University of Portsmouth, и допълва: „Най-попу-
лярната ни програма е магистратура по Инженерство и 
мениджмънт. Определено има индикации, че хората тър-
сят по-голяма пригодност към пазара на труда в сегаш-
ния икономически климат.”

Жаклин Лаб от Warwick University отбелязва: „Ние виж-
даме, че все повече студенти искат да запишат задочно 
следдипломна програма.” Засиленото търсене вдъхновява 
университета да предлага различен вид следдипломно 
обучение, специално пригодено за студенти в магистър-
ски програми. 

В Bradford University пък отчитат повече желаещи да 
повишат квалификацията си на медицински специалисти, 
като цифрите сочат ръст от 36% или 166 студенти през 
2011 г.

Днешните икономически реалности просто изискват 
от хората много повече инвестиции в образованието им. 
Образователните институции пък трябва да отговорят 
с разнообразие от практически приложими решения за 
повишаване на квалификацията и гъвкави форми на обуче-
ние, удобни за работещите.

материал на Ивайло Ганчев 
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Защо избрахте този университет?
Хага е европейската правна столи-

ца. Университетът, в който уча, е 

единственият тук, а е и един от 

най-добрите в Холандия, с най-силно 

развити специалности - Право и Ев-

ропеистика, както и IBMS 

(International Business Management 

Studies).

Платено ли е обучението, ако да – 
каква е месечната такса?

Обучението е платено, на година е 

1 713 евро, но има възможност за 

разсрочено плащане.

Може ли да се кандидатства за 
стипендия?

Доколкото знам има агенция, мисля 

че държавна, която предлага сту-

дентски заем с много ниска лихва в 

максимален размер на таксата, коя-

то се плаща на година. Мисля, че гра-

тисният период е докато студен-

тът не завърши и не си намери 

работа с (поне) минималната работ-

на заплата. Всичко това го казвам 

малко наизуст, ако искате можете 

да погледнете за повече информация 

на този адрес: www.ib-groep.nl/

International_visitors/student_grant/

student_grant.asp.

Какви бяха изискванията при 
кандидатстването Ви и каква 
беше процедурата? Колко време Ви 
отне всичко?

Ако трябва да сме честни, „изис-

квания“ е силна дума. Общо взето 

всеки може да влезе в университета 

(както е и в повечето ВУЗ-ове на За-

пад), но е трудно да се задържиш, за-

щото тук „отсяването“ се случва по 

време на самия учебен процес. Аз по-

дадох документи в началото на януа-

ри 2011. Тъй като не бях завършила, 

кандидатствах с академична справ-

ка (оценките от 9-ти до 11-ти клас 

включително + хорариум), мотиваци-

онно писмо (не беше задължително), 

препоръка от класната ми ръководи-

телка (отново не беше задължител-

но) и разбира се, сертификата ми по 

английски език. В изискванията пи-

шеше, че искат TOEFL, IELTS или CAE. 

Аз имах CAE, благодарение на дългого-

дишното си обучение в BRITANICA и 

преподавателят ми там - мис Олесия.

Как се подготвяхте по английски 
език, кое от наученото през 
годините Ви беше най-полезно?

Наистина не знам какво да отгово-

ря на този въпрос. Уча английски от 

Международно и европейско право 
в Холандия

много ранна възраст, мисля че започ-

нах на 5 или 6 годинки. Не си спомням 

да съм правила нещо конкретно или 

да е имало нещо, което ме затрудня-

ва. Може би най-полезна ми беше 

практиката и фактът, че благодаре-

ние на курса за CAE в BRITANICA имах 

богата лексика, която се приближа-

ваше до академичната среда тук.

Остава ли Ви свободно време, как 
се забавлявате?

За жалост свободно време почти 

нямам, но когато имам, съм с прия-

тели.

Какъв съвет бихте дали на 
читателите на списание 
„Образование и специализация 
в чужбина”, които тепърва ще 
кандидатстват в университети 
зад граница?

Да не се колебаят и да вярват, че 

могат. Най-важното е да решат как-

во искат и да не позволяват на външ-

ни фактори (родители, приятели, 

особено гаджета) да им повлияят на 

решението. Избора на висше учили-

ще и специалност е повече от реши-

телен за развитието им оттук на-

татък.

КУРСИСТКА НА BRITANICA, ИЗУЧАВАЩА МЕЖДУНАРОДНО И ЕВРОПЕЙСКО ПРАВО В 

THE HAGUE UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES, РАЗКАЗВА ЗА СВОЯ ОПИТ ПРИ 

КАНДИДАТСТВАНЕТО СИ В ХОЛАНДИЯ

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

Визитка
Име: Лия Атанасова Беленска
Възраст: 19 години
Образование: Учила е в 91-ва Немска 
езикова гимназия „Проф. Константин Гълъ-
бов“. Преди това в Частно основно училище 
„Света София“. Сега учи в Холандия, Хага - 
The Hague University of Applied Sciences, пър-
ви курс, специалност Международно и евро-
пейско право.
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Приключи кандидатстудентската 
кампания във Великобритания. 
Оправдаха ли се прогнозите за спад в 
броя на кандидатурите? 

Според публикациите в британска-

та преса, тази година са кандидат-

ствали с около 7% по-малко граждани 

на Великобритания. Това се обяснява 

най-вече с увеличението на учебните 

такси. Броят на кандидатуритe, кои-

то обработихме, показва стабилен ин-

терес към висшето образование на 

Острова. Колко българи са кандидат-

ствали в британски университети за 

учебната 2012/ 2013 ще стане ясно 

едва когато бъде публикувана офици-

алната статистика на UCAS.

Означава ли това, че българите не се 
притесняват от високите такси за 
обучение?

Всеки сам си преценява. Но възмож-

ността да се ползва студентски заем, 

който покрива изцяло таксата за обу-

чение, звучи доста привлекателно за 

голяма част от българските кандида-

ти. Онези от тях, които не искат да 

завършат висшето си образование, 

обременени от заем в размер на 

21 000–36 000 паунда, избират да кан-

дидатстват  в университети в Шот-

ландия, където таксата за бакалавър-

ска програма може да бъде опростена. 

Това естествено води до голяма кон-

куренция за местата в тези универси-

тети.

ИМА СТАБИЛЕН ИНТЕРЕС КЪМ
ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ ВЪВ

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Кои са най-популярните 
специалности сред българските 
кандидат-студенти?

Специалности в областта на биз-

нес мениджмънт, право, международ-

ни отношения и компютърни науки 

продължават да се ползват с голяма 

популярност. Тази година наблюдаваме 

засилен интерес към архитектура, ме-

дии и комуникации, анимация, графичен 

дизайн, както и към по-нестандартни 

специалности като криминология, ан-

тропология, японистика, авиоинженер-

ство и други. 

Кога кандидат-студентите ще 
знаят дали са приети или не?

Всички, които са кандидатствали 

преди крайния срок (15-ти януари), би 

трябвало да получат отговор от уни-

верситетите най-късно до края на 

март. Ако кандидатът получи оферти, 

ще трябва да избере два университе-

та – единият като първи избор (firm 

choice), а другият - като резервен ва-

риант (insurance choice). Това трябва 

да стане до началото на май. След 

като получи дипломата си за средно 

образование (обикновено в средата на 

юни), кандидатът трябва да изпрати 

до университета копие от легализира-

ния Ӝ превод на английски език и копие 

от езиков сертификат като доказа-

телство, че е отговорил напълно на 

поставените му условия за прием. 

Едва тогава университетът може да 

потвърди, че кандидатът ще учи в из-

браната от него програма.

Тогава ли се попълват документите 
за студентски заем или опрощаване 
на таксите за обучение? 

Не е необходимо да се изчака получа-

ването на безусловната оферта от 

университета. Кандидатстването за 

студентски заем или опрощаване на 

учебната такса може да стане ведна-

га, щом кандидатът избере универси-

тета, който ще бъде негов firm choice.

Какво ще стане, ако кандидатът 
не получи оферта от нито един 
от петте университета, които е 
посочил в UCAS формуляра?

Тогава системата дава възмож-

ност да се кандидатства в още един 

университет, т.нар. extra choice. Ако и 

тогава отговорът на университета е 

отрицателен, остава възможността 

clearing. Тази система се активира 

след 20 август, когато вече се знае 

кои кандидати са отговорили на усло-

вията, поставени в офертите им, и в 

кои програми все още има свободни 

места. Тази информация се обявява 

както на сайта на самите универси-

тети, така и на сайта на UCAS. Канди-

датът трябва да прояви бърз рефлекс, 

да намери програмата, която го инте-

ресува, и да убеди университета, че е 

подходящ кандидат. 

А кога трябва да се кандидатства за 
общежитие? 

Сроковете за кандидатстване са 

строго специфични за отделните уни-

верситети. Затова кандидат-студен-

тът трябва да следи информацията 

на сайта на университетите.

На какво допълнително финансиране 
ще могат да разчитат тази година 
студентите от България?

Британските университети пред-

лагат разнообразни стипендии за бъл-

гарски студенти. Тази година агенция 

ЕДЛАНТА предлага две стипендии – за 

бакалавърска и за магистърска про-

грама. Условията за кандидатстване 

можете да намерите също на: 

www.universities4you.com.

Интервю с г-жа Ели Тончева, управител на консултантска агенция ЕДЛАНТА
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Международният фа-

култет на University 

of Sheffield предлага 

4-годишни бакала-

върски програми в София. Това е 

една изключително привлекател-

на възможност за тези студен-

ти, които желаят да останат да 

учат в собствената си страна, 

но да получат британска диплома 

от университет, който е сред 1% 

на най-добрите университети в 

света. Програмите се провеждат 

изцяло на английски език. Успеш-

ното им завършване се увенча-

ва с двойна академична степен 

– една диплома от University of 

Sheffield и една от Висшето учи-

лище по застраховане и финанси. 

Програмите на University of 
Sheffield, съвместно с Висшето учи-
лище по застраховане и финанси, га-
рантират обучение и опит, еквива-
ленти на тези, които студентите 
получават в University of Sheffield или 
в Международния факултет в Солун. 
Някои от основните характеристи-
ки и особености на програмата са: 

 • Входящи критерии – изисква-
нията за прием, включително 
сертифицираните познания по 
английски език, които са едни и 
същи както при студентите в 
Международния филиал и залагат 
още в самото начало предпос-
тавките за едно високо ниво 
на кандидатите и съответно 
бъдещи студенти в програмите. 

 • Учебният план, методите на пре-

подаване и заданията в програма-
та също са идентични с тези на 
студентите от другите филиали. 

 • 30% от часове се преподават от 
академичния състав на Междуна-
родния факултет, които пътуват 
до София специално за седмици-
те, в които имат блок-часове. 

 • 70% от часовете се препода-
ват от академичния състав в 
София, който е одобрен и обу-
чен от University of Sheffield.

 • Всяка една част от работата 
на студентите, както и сами-
те изпити, се разглежда от 
състава на университета.

 • Студентите се радват на съща-
та опора и подкрепа в обучението 
си от страна на университета.

 • Международният факултет 
има пълен контрол над пре-
подаваната програма.

 • Регионалните координатори на 
програмата се занимават актив-
но с всички въпроси или проблеми, 
които вълнуват студентите и 
ги придвижват до знанието на 
ръководството. Не е необичайно 
молби или предложения на студен-
ти, дошли в процеса на работа 
незабавно да се приемат и прило-
жат в действие, така че на първо 
място да се запази комфорта на 
всеки един от студентите, до-
като се обучават в програмата. 

 • Както и при останалите филиали 
на университета, регулярно се 
организират същите дейности 
и активности, съпровождащи 

учебната програма. Допълнител-
ните занимания и извънкласни 
дейности обогатяват студент-
ския живот на възпитаниците 
на университета и му придават 
автентичния британски дух. 

КАКВО МИСЛЯТ СТУДЕНТИТЕ 

ЗА ТАЗИ УНИКАЛНА 

ВЪЗМОЖНОСТ? 

Защо избрахте да учите в 
съвместните програми на 
Шефилдския университет и 
Висшето училище по застраховане 
и финанси? 

Мартиана Петкова, 3-ти курс, 

Бизнес науки: Бях скептична за обу-
чението в българските университе-
ти, а тъй като имам немска езикова 
диплома, можех да замина за Герма-
ния, откъдето чувах добри неща от 
мои приятели. Но след като разучих 
програмите на Шефилд, открих огро-
мна разлика спрямо популярните дър-
жавни и частни университети, дори 
с програмите, които на теория са 
американски, но на практика – то-
тално побългарени. Разликата с тях 
е от земята до небето, а в крайна 
сметка не се налага да напускам 
България. 

Виктория Попова, 3-ти курс 

Бизнес науки: Стори ми се интерес-
на идеята да остана в България с 
всички приятели и роднини, а съще-
временно да се обучавам в британ-
ски университет. Оказа се, че е въз-
можно да получа диплома от Англия и 
тук. 

Студентите: 
Да учиш в Шефилдския университет
в България – страхотно е! 
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Спас Пашов, 3-ти курс, Бизнес науки: Няколко неща 
ме привлякоха – получаването на две дипломи накрая на 
обучението, възможността да уча в британски универси-
тет в България, но най-важното беше самото име Ше-
филд – Шефилд значи много не само в Англия, а и по света, 
Това много повлия в избора ми на университет. 

Велина Кръстева, 1-ви курс, Бизнес науки: Избрах 
програмата на Шефилд, понеже исках качествено образо-
вание, но и достъпно за всеки. Друга причина - ще получа 
световно призната диплома с тежест,  защото е от един 
от най добрите университети в света. Тази програма ми 
дава възможност да създам контакти с много нови и ин-
тересни хора, както професори, така и студенти. Освен 
това имам възможност да специализирам в Солун за съ-
щата такса, а това не е за изпускане.

Покриха ли се очакванията си? Опишете с няколко 
думи обучението и преподавателите си? 

Мартиана: В Шефилд изискват много от нас. Дори да 
си гений в назубрянето, няма да се справиш. Всеки един 
въпрос иска критично анализиране, никой не търси чиста 
теория; искат се практически примери. Преподаватели-
те са изключителни. Не спират да ни задават въпроси и 
ни изслушват внимателно. Работим във фокус групи, спо-
деляме проблеми и предложения, след което виждаме на-
шите думи да се прилагат на практика и да се правят 
промени. Това е почти невероятно за академична среда, а 
се случва само в рамките на един семестър, например. 

Виктория: Очакванията ми определено се покриха! 
Учим много повече и много по-различно, сравнено с колеги 
в същата специалност в други университети, но това 
различно е в добрия смисъл, разбира се. 

Спас: Голям плюс са външните гост-лектори,  всичко е 
едно към едно с Англия, включително учебници, материал, 
изпити. Цялата структура на обучение е изключително 
добра.

Велина: Да, доволна съм. Получаваме качествено об-
разование от хора, които са действително мотивирани и 
искат да ни предадат своите знания, което прави програ-
мата лека и приятна. 

 Какво бихте разказали на свои приятели, които се 
интересува от университета?

Мартиана: Първо, ако искат да научат нещо, което 
да използват, да дойдат тук. Защо тук, а не в Англия? 
Разходите за живот са в пъти по-малки; свикнали сме с 

културата, контактите си и т.н. и пак получаваме, не 
знам дали точно 100%, но вероятно поне 90% от качест-
вото на Шефилд. 

Виктория: Да очакват много учене. И качество – не 
само на преподаване, а и преподаватели, учебници, всич-
ко. Да се подготвят да отговорят на високите изисква-
ния  – университетът няма да си накърни името и репу-
тацията, защото някой го мързи да полага усилия в 
програмата, просто няма да я завърши.

Спас: Преди всичко бих препоръчал качеството на 
програмата. Преподавателите са специалисти, както в 
България, така и в чужбина, и ни дават много точна пред-
става за бизнеса.

 Велина: Бих ги посъветвала без никакви колебания да 
кандидатстват, ако искат да получат качествено обра-
зование в нашата държава. Базата е страхотна и препо-
давателите са на ниво. Образованието, което ще получи-
те тук, не може да се сравнява с другите университети. 
Възможността да вземеш диплома от един от най-добри-
те университети в света, и в същото време да си в роди-
ната си, прави програмата още по-желана.

Каква реализация ви очаква, според вас?
Мартиана: Огромният плюс на програмата за мен е 

4-тата година в Солун, както и възможността за магис-
тратури в Солун или Лондон. Връзките, които изгражда 
тази програма, дават еднакво добри възможности за 
реализация в Българя или в чужбина. 

Виктория: С това, което означава името и диплома-
та на Шефилд, ще мога спокойно да работя и да се реали-
зирам навсякъде по света. 

Спас: Вярвам, че няма да имам проблеми с реализация-
та си, независимо  в България или чужбина. 

За повече информация за програмите на University of 
Sheffield в София, моля посетете:

www.city-sheffield.bg и www.vuzf.bg  

University of Sheffield

представителен офис в България
 T: (02) 961 62 63

E: bulgaria1@city.academic.gr
 Висше училище по застраховане и финанси

T: (02) 401 58 12
E: office@vuzf.bg

Мартиана Петкова Спас ПашовВиктория Попова Велина Кръстева
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ПРЕОТКРИЙТЕ
ИСПАНИЯ

Втози брой 

поставяме на-

чалото на серия 

от материали, 

посветени на висшето 

образование в Испания. 

Поетапно ще ви пред-

ставим изчерпателна 

информация за обучение 

в бакалавърски и магис-

търски програми, инте-

ресни висши училища и 

разкази от студенти в 

испански вузове. 

Висше образование
в Испания:

Видове висши училища

Що се отнася до вида висши 
учебни заведения, същест-
вува разделение според 
това дали заведението е с 
университетски или неуни-
верситетски характер, за-
това ще говорим за универ-
ситети и университетски 
центрове. 

Университетите се класифицират според техния тип, 
произход, признаване и юридически режим. В този смисъл 
те се делят на:

 • държавни – създадени от държавните органи; 

 • частни – признати от държавните орга-
ни, но без да са създадени от тях;

 • към Католическата църква – създадени или чието 
създаване е подбудено от Католическата църква

Университетските частни центрове са институции, 
интегрирани в частните университети или прикрепени 
към държавни университети. Те издават дипломи на съот-
ветния държавен или частен университет при подобни 
академични условия, при които издават собствените си 
дипломи. Например, хотелиерска верига или фризьорска 

школа може да разкрие 
собствен учебен център, 
съобразявайки се с изисква-
нията на университета, 
към който се „прикача“, сту-
дентите получават дипло-
ма от съответния универ-
ситет. 

Универитет с дистан-
ционно обучение – по тип не 
се различава от предходни-
те, но специфичното при 
него е в начина на препода-
ване.

ПРЕОТКРИЙТЕ
ИСПАНИЯ

обучение в Испания



Продължителност на обучението
След влизането на Испания в европейското пространство за висше об-
разование, новата структура на университетското обучение се разде-
ля на 3 цикъла: бакалавър, магистър и докторантура. 

Бакалавърската програма трае 4 години и съдържа 240 кредита. 
Състои се от основни, задължителни и избирателни лекции; стаж; ди-
пломна работа и културни изяви. 

Магистърската програма съдържа между 60 и 120 кредита и има про-
дължителност от 1 до 2 години. 

Докторантурата, състояща се от 2 части – научна и изследовател-
ска – има продължителност до 3 години, в някои случаи и до 5, ако се учи 
задочно. 

Особености в употребата на езика според
различните региони в Испания
Испанският е официалният език в Испания, но не е единственият  език, 
който се говори в страната. Другите официални езици са каталонският 
(в Каталония и Балеарските острови),  валенсианският (в автономната 
област Валенсия), галисийският (в Галисия) и баският (в Баската авто-
номна област). 

В автономните области със собствен език преподаването е както 
на испански, така и на съответния ко-официален език. На практика оба-
че болшинството университети в тези области имат широка гама кур-
сове на тези езици, насочени към международните студенти, които же-
лаят да научат втория местен език и да се доближат до културното, 
историческо и социално богатство на мястото, на което живеят, как-
то и да улеснят социалния им живот. Повечето такива курсове се пред-
лагат безплатно от университетите и общините. 

Кандидатстване в бакалавърски програми:

Документи

От 2007 година насам кандидатсваме в Испания по документи и не се 
изисква виза. Процедурата е следната: 

 • Заявка чрез Националния университет за дистанционно обу-
чение  (UNED) за креденсиали за достъп на  www.uned.es. 

 • Процесът за оценка на данните за прием се извърш-
ва в университета, за който се кандидатства.

 • След като документацията веднъж е проверена и одо-
брена, университетът издава креденсиал, с кой-
то позволява предварителното записване.

 • След потвържение на мястото се издава документът за прием. 

Срокове

Сроковете за кандидатстване за държавен университет са юни и сеп-
тември. Много от частните университети имат постоянен прием и ня-
кои от тях имат опция за начало на учебната година през февруари. 

Такси за обучение 
По данни на испанското Министерство на образованието, културата и 
спорта средната цена на една година от бакалавърска програма е меж-
ду 535 и 1 280 евро и се определя от всяка автономна област. В частни-
те университети таксата варира между 5 335 и 12 803 евро, като те си 
запазват правото да я определят по собствен критерий. 

Важно е да се отбележи, че както в държавните, така и в частните 
университети, стойността зависи от броя кредити, с които студен-
тът завършва, специалността, това дали повтаря даден предмет и го-
дина, и т.н. Традиционно, сред най-скъпите са програмите по медицина и 
инженерство.

Стипендии 
Повечето университети имат различни програми за стипендии: на база 
успех от дипломата за средно образование; стипендии за успех по време 
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на следването; социални стипендии; 
стипендии, отпускани от партньор-
ски организации; стипендии за обмен 
и др. 

Условия и разходи
за живот

Общежития или квартира: опции, 

цени

Най-популярните опции за настаня-
ване са общежитие към унивесите-
та, частно общежитие и квартира, 
като цените варират много в зави-
симост от района, типа, размера, 
режима на настаняване, включените 
допълнителни разходи, измежду дру-
ги. 

Според скорошно проучване, про-
ведено в 86 общежития в 17-те сто-
лици на автономните области в Ис-
пания, става ясно, че средната цена 
за самостоятелна стая в частно об-
щежитие на пълен пансион, и с вклю-
чени битови сметки и почистване, 
възлиза средно на 900 евро, като 
най-скъпи са в Мадрид, следван от 
Барселона. Общежитията, разгледа-
ни в проучването, са частни, дър-
жавни, с църковно участие, както и 
разделени на мъжки, женски и от 
смесен тип. 

Повечето големи университети 
разполагат със собствени общежи-
тия, в които освен настаняване, ня-
кои предлагат и допълнителни ака-
демични, културни, спортни и 
религиозни дейности. 

Пример за модерно и добре разви-
то общежитие в държавен универси-
тет, е това на Universidad Autónoma 
de Barcelona - вторият по големина 
университет в каталонската сто-
лица. С 812 апартамента и капаци-
тет 2 193 студента, общежитието 
е като един миниград, в който сту-
дентите разпогалат със супермар-
кет, аптека, лекарски кабинет, шо-
фьорска школа, фризьорски салон,  
ресторанти и др. 

Твърди се, че студентите, които 
живеят в това общежитие, имат 9% 
по-добър успех от тези, които живе-
ят извън него.  

 Значителна част от студенти-
те избират да наемат квартира в 
близост до университета. Предим-
ствата са много: по-евтино, по-го-
ляма независимост и по-спокойно, в 
сравнение с живота в общежитие. 
Тъй като обикновено в един апарта-
мент живеят от двама до четирима 
студенти, повечето хазяи предла-
гат твърд наем, в който включват 
битовите сметки. Отново цената 

зависи много от мес-
тонахожението, раз-
мера на апартамента 
и условията. Например 
наемът на стая в Мад-
рид и Барселона е меж-
ду 300 и 400 евро на ме-
сец, но в по-малки 
автономни области, 
същата варира между 
150 и 250 месечно. 

Няколко полезни 

сайта за търсене на 

квартира: 

www.idealista.com  
www.alquiler.es 
www.pisocompartido.com 
www.enalquiler.com 
www.compartepiso.com 

От 1996 година съществува про-
грамата „Живей и съжителствай“, 
разработена от испанска банка, на-
сърчаваща студентите до 35-го-
дишна възраст да живеят в дома на 
възрастен човек при изгодни иконо-
мични условия. Идеята е младите 
студенти да живеят в семейна сре-
да, допринасяйки със своето при-
съствие и дух за по-доброто качест-
во на живот на хората, които 
живеят сами и са навършили 60 годи-
ни. 

Двете страни минават през се-
рия интервюта и един месец пробно 
съжителство. По време на целия пе-
риод екип от психолози и социални 
работници съдейства за благопри-
ятното съжителство между двете 
поколения. В момента тази програма 
е достъпна в 31 града и позволява на 
студентите да спестят до 30% от 
средната пазарна стойност на квар-
тирите. 

Разходи за храна,
транспорт, учебни пособия
Разходите за храна, транспорт и 
учебни пособия на един междунаро-
ден студент варират серизоно в за-
висимост от града, в който той учи.

Според анкета на Eurostudent oт 
2008 година студентите в Испания 
харчат между 70 и 120 евро на месец 
за храна, между 50 и 70 за транспорт 
и между 60 и 100 за учебници и книги. 
Срещу 37 евро на година в Барселона 
може да се включите в системата 
Bicing, чрез която може да се прид-
вижвате от точка А до Б с един от 
над 6 000-те велосипеди, разположе-
ни на близо 500 пункта в целия град. 
Подобна мрежа съществува и в Мад-
рид, но с доста по-малки мащаби. 

Ето един списък на примерни цени 

на различни  услуги, както и основ-

ни хранителни продукти: 

 • Кино – 6-7 евро

 • Вечеря в ресторант – 15-20 евро

 • Обедно меню (предястие, 
основно ястие, десерт и на-
питка): между 8 и 12 евро

 • Безалкохолно в 
заведение: около 2 евро

 • Кафе в заведение: около 1 евро

 • Франзела: 60-70 цента

 • 1 кг ориз: около 1 евро

 • 1 кг захар: около 1 евро

 • 1 л прясно мляко: около 1 евро

 • 12 яйца: около 1,5 евро

Предимство на испанските су-
пермаркети са т. нар. „marcas 
blancas” (превод: бели марки) – проду-
кти, произведени за супермаркета и 
с марката на самия магазин. При тях 
разходите за опаковка и реклама са 
много по-ниски, и оттам цените им, 
без задължително да има компромис 
с качеството. Например 5 л. мине-
рална вода от марката на супермар-
кета може да ви струва 50 цента, а 
за същото количество на известна 
марка - 2 евро. Или шампоан, произ-
веден за супермаркета, струва око-
ло 1 евро, когато марков такъв е 
поне 3 евро. 

Източници на информация: 

www.universidad.es, 

доклад за висшето образование 

на Dr. Gilberto Pérez del Blanco, 

www.centrohispanobulgaro.com, 

www.universia.net, www.uab.cat, 

obrasocial.catalunyacaixa.cat, 

личен опит. 

Специални благодарности на Йоанна 

Гърбузанова от Centro Hispano-Búlgaro 

за съдействието с 

актуалната информация.

обучение в Испания
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Надежда Колева, трета година студент 

по Бизнес администрация в Universidad 

de Barcelona

Завърших 164 ГПИЕ през 2006-та. 
Мечтата ми беше да уча в Испания и 
когато се реших, започнах да разглеж-
дам различни класации на университе-
ти в страната, като се бях съсредо-
точила върху Мадрид и Барселона. 
Филтрирах тези, които най-много ме 
впечатлиха, и в крайна сметка избрах 
Барселона заради климата. Според раз-
лични източници UB беше класиран на 
първо място сред държавните универ-
ситети в Испания и така се спрях на 
него. 

В 12-ти клас бях издържала успешно 
изпита Селективидад – испанския ва-
риант на нашата матура. Подготовка-
та за него не беше трудна, благодаре-
ние на страхотните ми преподаватели 
от Испанската гимназия, на които и до 
днес съм благодарна. 

Така или иначе, настоящите бъл-
гарски кандидат-студенти трябва да 
имат предвид, че вече не е необходимо 
да държат Селективидад и за тях е 
още по- лесно!

Веднъж приета, ми се наложи да по-
науча и каталонски, тъй като част от 
лекциите са на каталонски. Езикът не 
е много лесен, но попаднеш ли в среда-
та се овладява.

Таксата ми в момента е 1 300 евро 
годишно, което за западен универси-
тет е сравнително прилична цена. Ос-
таналите ми разходи възлизат на око-
ло 1 000 евро на месец.

Личният ми съвет към желаещите 
да учат в Испания е да следват мечти-
те си, ако са решили, че искат да опи-
тат, да не се колебаят, а просто да го 
направят!

Йоанна Гърбузанова, последна годи-

на студент по Право в Universidad 

Complutense de Madrid

След като завърших десети клас в 
164 ГПИЕ майка ми ми подари екскурзия 
до Испания и мисля, че това беше мо-
ментът, в който реших, че бъдещето 
ми ще бъде свързано с тази страна.

Направих кратко проучване и след 
като се посъветвах с мои преподава-
тели и български студенти, които 
вече живееха в Испания, реших, че Мад-
рид и Университета Комплутенсе са 
най-подходящи за мен. 

През 2006 година за българите, же-
лаещи да следват висшето си образо-
вание в Испания, все още беше задъл-
жително да се представят на общия 
кандидатстудентски изпит Селекти-
видад (след приемането на България в 
Европейския съюз от 1-ви януари 2007 
кандидатстването вече е възможно 
само по документи). 

Подготовката ми беше възможна 
благодарение на частни уроци и бога-
тата библиотека в образователния 
отдел на посолството на Кралство 
Испания, както разбира се и на 
огромното търпение на моята майка. 

Таксите за бакалавърска степен на 
година в държавните университети 
варират между 1 000 и 2 500 евро, в за-
висимост от специалността, като 
най-скъпи са инженерните и медицин-
ски специалности. Изненадващо, за 
студентите тук е по-скъпо да живеят 
на общежитие, отколкото под наем. 
Смятам, че за един студент да си поз-
воли добър, но не и луксозен живот в 
Мадрид са необходими между 800 – 900 
евро.

Испания има големи традиции във 
висшето образование, преди всичко в 
дисциплини като право, изящни изку-
ства и туризъм. 

Испания е много подходяща страна 
за оформянето на един млад човек, за-
щото обществото е изключително 
толерантно и културното многообра-
зие допринася за израстването ни 
като хора и професионалисти. Тук все-
ки успява да се докосне както до испан-
ския бит и традиции, така и до много 
други култури от различни точки на 
света.

Деян Войников, първа година студент по 

Международно управление на туризъм и 

хотелиерство в Universidad Europea de 

Madrid 

Избрах UEM най-вече заради въз-
можността да уча изцяло на английски, 
тъй като сега тепърва се докосвам до 
испанския език. Привлече ме много и 
кампуса, който е по американски модел, 
възможностите за обмен и възмож-
ността да съчетавам ученето с рабо-
тата. 

В България познаваме единствено 
Еразъм, но в моя университет има 3 
различни програми за обмен, които об-
хващат целия свят. За подобна специ-
алност е много важно да получа опит в 
различни държави, като аз съм решил за 
четирите години да уча по един семес-
тър в Южна Америка, САЩ и Азия. 

След като получих дипломата си за 
средно образование, подадох докумен-
ти чрез UNED, попълних необходимите 
формуляри на университета и изпратих 
всичко по имейл. Не очаквах процедура-
та да е толкова лесна!

Месечните ми разходи възлизат на 
500-600 евро. 

Живея на квартира с двама колеги, 
за която плащам 300 евро на месец, с 
включени сметки за ток, парно и вода.  

Всички учебници са онлайн, така че 
не ми струват нищо; в университета 
има спортен център и столова на мно-
го изгодни цени, ползвам градски транс-
порт и използвам активно ресурсите 
на библиотеката. 

Това, което ме учуди много, е че 
дрехите в Испания, както и много хра-
нителни продукти, са по-евтини тук, 
отколкото в България, а минималната 
заплата е почти 650 евро. 

На моите връстници, които обмис-
лят Испания като вариант за висшето 
си образование, искам да кажа да не се 
страхуват, да се осмелят! Опитът, 
който могат да натрупат в тази мо-
дерна, весела и пълна с възможности 
страна е несравним! Хората тук – учи-
тели, колеги, съседи, продавачи – са 
страшно отзивчиви и е истинско удо-
волствие да се съжителства с тях. Ма-
кар и голям град, не е трудно за нула 
време да почувстваш Мадрид като 
твой дом. 

Материалът е подготвен от Цветелина 

Ивова от Student Recruitment Tours (SRT), 

на която изказваме специални 

благодарности.

обучение в Испания

На студентите в испански вузове зададохме следните
въпроси:

Как избрахте висшето училище, в което учите/ учихте? 

Как премина кандидатстването ви?

На колко възлизат месечните ви 
разходи за живот и колко плащате 
за обучение?

Личният ви съвет към желаещите 
да учат в Испания.

Ето какво споделиха те.
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интервю

Г-жо Костова, честито назначение 
на позицията Мениджър на 
Британски съвет за България. С 
каква професионална мисия и лична 
амбиция започвате на новия пост? 
Обещахте ли си нещо, което да 
направите, независимо какво ще ви 
коства?

Благодаря Ви. Разбира се, развълну-

вана съм от новата си роля в органи-

зацията, в която с огромна любов ра-

ботя вече 11 години, но и не отричам, 

че тя, ролята, върви и с много отго-

ворности. На първо място приемстве-

ността. Всяка организация е толкова 

по-успешна, колкото по-малко зависи 

от смяната на отделните личности. 

В този смисъл се надявам да продължа 

да допринасям заедно с колегите си за 

утвърждаването на Британски съвет 

като световен лидер в областта на 

културните отношения. Нашата ми-

сия е да създаваме възможности за из-

граждане на доверие между хората 

от Обединеното кралство и държави 

по целия свят, сред които е и Бълга-

рия. Именно това наричаме културни 

отношения и го постигаме чрез дей-

ността си в трите основни направле-

ния – Английски език, Изкуства, и Обра-

зование и общество. Личните ми 

амбиции са по-скоро свързани с това 

да успея да предам ентусиазма си и ис-

крената вяра в каузата на Британски 

съвет, както и гордостта си от из-

ключително успешните ни, интересни 

и най-вече полезни за хората дей-

ности, които развиваме дори в 

условията на глобални икономически 

предизвикателства. 

Тъй като фактическото ми 

встъпване в длъжност беше на 1-ви 

януари, обещах си в новогодишната 

нощ да остана вярна на себе си, на 

семейството и приятелите си, и да 

бъда позитивна, защото „human efforts 

make sense” (има смисъл от човешки-

те усилия). 

В биографията Ви има два твърде 
любопитни момента – Нигерия 
и Индология в СУ „Св. Климент 
Охридски”. Бихте ли споделили по 
нещо за всеки от тях? Например, 
какво възнамерявахте да работите, 
записвайки тази специалност, и 
колко души общо бяхте?

Колкото и странно да ви прозвучи, 

двете са дълбоко свързани. С Нигерия 

ме свързват едни от най-важните го-

дини от живота ми – живях там с ро-

дителите си и брат ми от 1-ви до 

5-ти клас. Град Джос и училище „Хил-

крест” са част от най-скъпите ми 

спомени от детството, когато зави-

наги обикнах многоезичието и мулти-

културността като начин на същест-

вуване, потапянето в ароматите, 

цветовете и звуците на света, и раз-

бира се Африка. И до ден днешен под-

държам връзка с някои от приятелите 

си от онова време. Съвсем естестве-

но беше за мен по-късно да избера Ин-

дология, защото тя обединяваше в 

представите ми именно това – опо-

знаването на една част от света, къ-

дето културите и езиците са толкова 

много, че едва ли ще ти стигне един 

живот, за да ги изучиш напълно. Бях 

много въодушевена от възможността 

да уча хинди, урду и санскрит, и въпре-

ки че отдавна не съм ги ползвала, тези 

езици, както всеки чужд език ме обога-

тяват като личност. Честно казано 

нямах много точна представа какво 

искам да работя след завършване, но 

знаех, че ще е в областта на култура-

та, образованието и комуникациите. 

Аз завърших третия випуск на спе-

циалността в СУ „Климент Охридски”, 

в нашия курс бяхме общо 8 души и от 

тях трима се занимават с индология в 

академична среда – в София, Ню Йорк и 

Лондон, което е изключително пости-

жение за тази „малка” специалност. 

Други превеждат или преподават ези-

ка, или пък просто носят наученото 

като част от културата си на общува-

не със света. 

Британски съвет, сред кандидат-
студентите у нас, като че ли е 
познат предимно като място за 
езикови курсове и получаване на 
сертификати, а вие можете да сте 
им полезни в много други насоки, за 
което те знаят малко или почти 
нищо. Какви интереси и нужди 
всъщност водят хората най-често в 
Британски съвет?

Вярно е, че ние работим в толкова 

много направления и толкова интен-

зивно във всяко от тях, че нашите 

партньори често ни приравняват с 

онази област, която най-добре позна-

ват. За тях сме или мястото, където 

учат английски език или изпитен цен-

тър, в който защитават образовател-

ни, езикови или професионални квалифи-

кации, или пък хората, които показват 

ново британско изкуство, организи-

рат научни фестивали, създават меж-

дународни училищни контакти, промо-

тират езиковото и културно 

многообразие на Европа или подкре-

пят политиките за развитие на обще-

ство, базирано на знанието. Британ-

„В детството си завинаги обикнах
многоезичието и мултикултурността
като начин на съществуване”

Любов Костова, 
новият мениджър на Британски съвет за България:

Любов Костова
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ски съвет работи в България вече повече от 20 години и 

сред партньорите ни има както професионалисти от раз-

лични области – млади или вече утвърдени, така и минис-

терства, общини, неправителствени организации, медии и 

представители на бизнеса. И тази година ни предстоят 

много възможности за срещи – представленията на бри-

танския Национален театър, които ще излъчваме на живо 

директно от Лондон в киносалона на Cinema City; първото 

изложение на британски университети Education UK, второ-

то издание на Софийски фестивал на науката и шестото 

издание на международния конкурс за разбираема наука Ла-

боратория за слава FameLab, онлайн курсове за учители по 

английски език, честване на 200-годишнината от рождение-

то на Чарлз Дикенс, ново британско изкуство по време на 

София филм фест, варненският театрален фестивал, Со-

фия дизайн уийк и много други инициативи в подкрепа на 

културната стратегия на София. Току-що отново по наш 

проект бяха избрани пет български младежи от Национал-

ното музикално училище, които ще имат невероятния шанс 

да пеят в Лондон по време на Културната олимпиада, която 

съпътства най-голямото спортно събитие на годината.  

Разбира се, продължаваме да развиваме многообразието 

от курсове по английски за всички възрасти, да разширява-

ме портфолиото от изпити и да допълваме непрекъснато 

нарастващите онлайн ресурси в помощ на онези, които 

учат или преподават английски език. 

Защото, виждате ли, Британски съвет не просто предла-

га курсове, провежда изпити или прави проекти – за нас 

това са инструментите да създаваме възможности за об-

щуване в един непрекъснато променящ се, мобилен, многое-

зичен и мултикултурен свят, в който най-ценната валута е 

доверието чрез непосредствения контакт на хората.

Какво е Вашето обяснение за високия  интерес на 
българските кандидат-студенти към обучението във 
Великобритания и смятате ли, че новите такси ще 
променят това?

Интерес към образование в Обединеното кралство вина-

ги е съществувал, и това се дължи на първо място на висо-

кото качество на британското образование, което е съо-

бразено с реалните потребности на света на заетостта. 

От друга страна и британските университети активно 

привличат чуждестранни студенти, с което обогатяват 

средата за учене и научна дейност. А след като България се 

присъедини към ЕС и механизмите за студентски заеми 

станаха достъпни за нашите кандидати, Обединеното 

кралство се превърна в една от топ дестинациите за при-

добиване на висше образование. Тези възможности за фи-

нансиране съществуват и днес, въпреки либерализирането 

на таксите, а и всъщност либерализацията не означава, че 

за всички специалности и във всички университети са пови-

шени таксите. Ето защо съветваме всички кандидати да 

проверяват условията за всеки конкретен случай. 

Тук му е мястото да изтъкна и последователната поли-

тика на британското правителство за превръщане на Обе-

диненото кралство в „страхотно място” за учене и изследо-

вателска дейност. Неотдавна министърът на висшето 

образование и науката Дейвид Уилет каза, че „нашето най-

голямо национално богатство – нашите университети, на-

учните ни звена и изследователите са най-добрата ни на-

дежда да си проправим пътя в хай-тек света на бъдещето, 

да създаваме работни места и възможности, и да осигурим 

икономически растеж чрез високите технологии”.  

интервю
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Какъв би бил Вашият най-важен 
съвет към желаещите да учат във 
Великобритания?

Учете английски и положете съот-

ветните изпити за ниво, независимо 

дали в Британски съвет или в някоя 

друга школа; отделете достатъчно 

време да направите своя избор чрез  

сайта www.educationuk.org и на Аген-

цията за качество във висшето обра-

зование www.qaa.ac.uk, чрез посеще-

ния на изложения като предстоящото 

на 29-ти март в София изложение 

Education UK или чрез разговори с 

образователни консултанти; проуче-

те всички подробности по кандидат-

стването от сайта www.ucas.com и 

от сайтовете на университетите. 

Има много материали, създаден спе-

циално в помощ на кандидат-студен-

тите, за да ги улеснят и насърчат да 

поемат сами отговорност за своето 

бъдеще. 

 Имате 3 деца, в България ли учат, 
ако нe - къде и защо?

По-голямата ми дъщеря вече завър-

ши своето образование в Испания, в 

Universidad Autónoma de Barcelona, къ-

дето намери специалност, която най-

точно отговаряше на нейните профе-

сионални интереси. От друга страна, 

за нея изборът на Барселона беше съв-

сем естествен като възпитаник на 

164 ГПИЕ и сега е млад професиона-

лист, който свободно владее испански, 

португалски, каталунски и английски, и 

ползва руски. Синът ми е студент по 

Ветеринарна медицина в Лесотехни-

ческия университет, но мечтае да 

специализира в областта на редки жи-

вотни и вероятно това ще го отведе 

един ден в някои университети, къде-

то това направление е развито. Още 

отсега оглежда кой университет как-

во предлага, доколко са акредитирани, 

с каква научна база и преподавателски 

състав разполагат, и кои са хората, 

завършили съответната специалност 

– т.е. подготвя се с достатъчна ин-

формация, на базата на която, когато 

този момент настане, да вземе дос-

та важно в живота на всеки млад чо-

век решение. 

По-малката ми дъщеря е все още в 

начален курс, така че Ӝ предстои мно-

го време преди да реши в каква насока 

ще се развива, но отсега учи езици и 

за нея, както за повечето модерни 

младежи, светът е голям и приветлив, 

и мобилността е начин на живот.  

Ако не е твърде лично, каква е 
Вашата представа за най-приятно 
изкарана почивка и имали ли сте 
такава?

Признавам си, че съм доста акти-

вен човек и обичам активната почив-

ка. Държа да я споделям с децата си и 

с приятели. Като типично градско мо-

миче много обичам морето, но съм го-

това веднага да го заменя с пъте-

шествие, в което ще науча нови неща. 

Не си спирам телефона, бих предпоче-

ла да имам връзка с интернет, но об-

щуването не ме натоварва, а и съм се 

научила как да поставям граници. 

Всъщност, не съм от хората, които 

могат да се изолират напълно. Около 

мен е винаги шумно – било то с деца 

или с по-зрели хора. Пътувала съм дос-

та – и като дете с родителите си, и 

като възрастна. Имала съм много пре-

красни почивки, от Москва, родният 

град на майка ми, през гр. Бяла и къща-

та на приятели, чак до Индия – не е 

въпрос на място, а на компания и на-

строение. 

интервю на Ивайло Ганчев

интервю
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Италия определено не 

е най-популярната 

или предпочитана от 

българските кандидат-

студенти дестинация за обучение 

в чужбина. Има обаче едно голямо 

„но”, което е задължително, кога-

то обмисляте варианта да изуча-

вате програми в три определени 

направления, и тогава италиански-

те висши училища задължително 

трябва да влязат в обхвата ви на 

проучване, защото сред тях има 

няколко, които са доказана марка 

в обучението по архитектура, 

дизайн, инженерство и изкуства. 

Става въпрос за Politecnico di 

Milano, Politecnico di Torino, Domus 

Academy, NABA, Istituto Europeo di 

Design. 

ИТАЛИЯ
еотлично място за изучаване на

АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН

Всяко от тях е достатъчно известно и престижно в световен план, а 
приемът и обучението са истинско предизвикателство. В този материал ще 
ви представим едно от тези училища през погледа на българска студентка, 
която понастоящем се обучава в него. Ще видите, че да учите в Politecnico di 
Milano е достъпно от финансова гледна точка, интересно в академичен план 
и перспективно като възможност за реализация.

обучение в Италия
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професионална квалификация

Как избрахте висшето училище, в което учите, и как се 
кандидатства в него?

При избирането на университет за мен имаше няколко важни фактора: 

нивото на университета на световния „пазар” на образованието, сумата 

на годишната такса, държавата и също така възможностите за стаж и 

намиране на работа след дипломирането. Politecnico di Milano беше ком-

бинация от тези няколко важни за мен фактора - световно признат уни-

верситет, който дава възможност на студенти с различни финансови 

възможности, като за всеки таксата за обучение се определя в зависи-

мост от доходите. И още, има добър център за кариерно развитие, кой-

то е в помощ най-вече на дипломиращи се или завършили студенти, като 

ги свързва с компании и осигурява предложение за работа не само в Ита-

лия, както и стажове за студентите.

Кандидатствах с помощта на „Скай Лайнс”, от които всъщност и раз-

брах за Политехнико. Процедурата за специалносттите по архитектура 

и дизайн изисква  портфолио,  CV, препоръки и академична справка. Канди-

датства се онлайн и резултатите също се получават онлайн.

Как протича учебният процес, как стои въпросът с оценяването и 
има ли нещо, което не ви харесва в обучението?

Учебният процес е по-различен от този в България. Лекциите не са за-

дължителни, но е желателно да се посещават. Задължително е присъст-

вието на работата по проекти.  Тя е в групи от студенти и е важно 

всички да са там и да работят заедно. Моята специалност е Urban 

Planning and Policy Design и интересното е, че нямаме учебници. По всяка 

„POLITECNICO DI MILANO ОТГОВАРЯ НА
ВСИЧКИ ВАЖНИ УСЛОВИЯ, КОИТО ИМАХ
КЪМ БЪДЕЩИЯ МИ УНИВЕРСИТЕТ”

Визитка
Име: Юлия Георгиева
Възраст: 24 години
Специалност: Urban Planning  
 and Policy Design 
Град: Милано, Италия



46|ОБРАЗОВАНИЕ И СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В ЧУЖБИНА

обучение в Италия

46|ОБРАЗОВАНИЕ И СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В ЧУЖБИНА

дисциплина има списък с книги, които да се прочетат. 

Всяка книга може да бъде намерена в библиотеката, а в 

случай че към момента я няма - преподавателите предос-

тавят материалите в електронен вариант. Все още не 

знам как точно протичат изпитите и оценяването, но в 

началото на годината всеки преподавател предоставя 

списък с изисквания  и метод на оценяване. Оценката 

обикновено се съставя от участие в дискусии, презента-

ции, краен проект и изпит. Заверки няма, няма и студент-

ски книжки, всички оценки и информацията, свързана със 

студента, се намират в онлайн профил. Лекциите са бази-

рани на съвременни източници и литература от цял свят 

– главно Америка и Европа, някои от книгите са издания 

от 2011 г. Понякога имаме гост-лектори от други универ-

ситети и държави. 

В курс от 80 души има 26 различни националности и все-

ки е с различен професионален опит  и образование, кое-

то е много обогатяващо.

Колко ви излиза месечната издръжка и колко 
заплащате за обучение? Има ли възможност за работа 
по време на следването?

Таксата, както вече споменах, се определя от финансо-

вото състояние на всеки студент или неговото семей-

ство. Стартира от 800 евро на година, които се плащат 

в началото на академичната година при записването, и 

достига до 3 300 евро, които се плащат на няколко пъти. 

Университетът предоставя различни видове стипендии, 

като в моя случай стипендията покрива таксата ми за 

обучение. Месечната издръжка зависи от това къде ще 

живее студентът. Има няколко варианта. Квартирите в 

Милано са от 300 евро за легло в двойна стая, до 400 – 500 

евро за единична стая. Има и общежития, които са на съ-

щите цени, но има вариант сумите да бъдат намалени, 

отново в зависимост от финансовите възможности на 

студента. Ако доходът на семейството е под определена 

сума на година, може да се кандидатства за друг вид сти-

пендия, която покрива настаняването. За другите разхо-

ди са нужни около 300 евро на месец. Възможности за ра-

бота има, въпросът е доколко говорите италиански, 

какво учите (колко време ще ви остава) и какви предпочи-

тания за работа имате. Може да се работи в универси-

тета, но процедурата е бавна и аз все още чакам. Иначе 

е добър вариант, тъй като е добре платена (12 евро на 

час за студенти, каращи магистратура), и е 150 часа за 

цялата учебна година. Отново се дава предимсвто на 

студенти с   по-ниски доходи.

Какъв личен съвет бихте дали на желаещите да учат 
в Италия?

Ако вече сте решили да учите в Италия, ви съветвам 

да научите езика. Това е най-добрият начин да се интегри-

рате в обществото и да ви  бъде много по-лесно с всич-

ко. Ще ви бъде от полза дори програмата ви да е на ан-

глийски, тъй като има много литература и на италиански 

език. Бъдете търпеливи, защото тук също има много про-

цедури и бюрокрация, и италианците за никъде не бързат 

с решаването на проблемите. Възползвайте се от всяка 

възможност, която ви се предоставя като студенти, об-

щувайте, създавайте приятелства, учете се от другите 

и техния опит,  забавлявайте се! 

Желая ви успех!

POLITECNICO DI MILANO 

Politecnico di Milano предлага специално разработени 
за международните ученици програми на английски език в 
три основни области – архитектура, дизайн и инженерни 
науки. Politechnico di Milano е класиран в топ 15 на светов-
ната класация за технически вузове на вестник „Таймс”  и 
предлага магистратури по архитектура, архитектурен 
дизайн, архитектурно инженерство, градско планиране, 
строително, механо, енергийно, ландшафтно, електронно, 
компютърно и софтуерно инженерство, автоматика и ин-
женерен мениджмънт. Редовните такси за университета 
са оформят въз основа на семейните доходи и варират 
между 800 и 3 300 евро. На българските студенти се дава 
възможност да кандидатстват за пълна стипендия, коя-
то покрива не само таксата за обучение, но и разходите 
по настаняване. Всяка година се отпускат общо 100 та-
кива стипендии, като определящите критерии за успех са 
академичният резултат от бакалавърската степен, ре-
зултат от TOEFL/ IELTS, препоръки, мотивационно писмо 
и стаж в областта. За академичната 2009/ 2010 г., 60% 
от българските студенти започнаха обучението си в 
Politechnico di Milano със стипендии.

ОЩЕ МАЛКО ЦИФРИ

 • 29% от архитектите в Италия са 
завършили този университет

 • 78% от дизайнерите в Италия са 
завършили този университет

 • 19% от инженерите в Италия са 
завършили този университет

 • 29 бакалавърски програми

 • 35 магистърски програми

 • 17 програми на английски език

материалът е подготвен със съдействието на Скай Лайнс
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изложения

ДАТА ИЗЛОЖЕНИЕ ГРАД МЯСТО ОРГАНИЗАТОР СО БАК МАГ МВА ЕК

4-5 

февруари
Световно образование София хотел Хилтън Интеграл * *

24-25 

февруари

Кандидатстудентска 

борса 2012
София УАСГ

Кандидатстудентска 

борса 
* *

25-26 

февруари

„Български и световни 

училища и колежи”
София хотел Шератон Меридиан 22 * *

28-29 

февруари 

Кандидатстудентска 

борса 2012
Пловдив ТУ-Филиал Пловдив

Кандидатстудентска 

борса 
* *

6 

март

Кандидатстудентска 

борса 2012
Монтана Младежки дом

Кандидатстудентска 

борса 
* *

8-9 

март

Кандидатстудентска 

борса 2012

Велико 

Търново

Изложбени зали 

„Рафаел Михайлов”

Кандидатстудентска 

борса 
* *

12-13 

март

Кандидатстудентска 

борса 2012
Добрич Младежки дом

Кандидатстудентска 

борса 
* *

14-15 

март

Кандидатстудентска 

борса 2012
Варна Младежки дом

Кандидатстудентска 

борса 
* *

16  

март

Кандидатстудентска 

борса 2012
Бургас Младежки дом

Кандидатстудентска 

борса 
* *

16-18

март

Международно изложение 

„Образование без граници“
София НДК Бери Груп * * * * *

19 

март 

Кандидатстудентска 

борса 2012
Хасково Читалище „Заря”

Кандидатстудентска 

борса 
* *

20-21

март 

Кандидатстудентска 

борса 2012

Стара 

Загора
х-л „Верея“

Кандидатстудентска 

борса 
* *

29

март 

Изложение на британско-

то образование Education 

UK

София хотел Шератон

Британски съвет 

България и Посолство 

на Великобритания

* *

11

април

Международно изложениие 

за образование 
София

хотел Радисън Блу 

САС
Бегин Груп * * *

 23 

април
ACCESS MBA One-to-One София хотел Шератон Advent *

ИЗЛОЖЕНИЯ ЗА
МЕЖДУНАРОДНО ОБРАЗОВАНИЕ
ПРОЛЕТ 2012  

СО Средно образование

БАК Бакалавърска степен

МАГ Магистърска степен

МБА
Магистър по бизнес

администрация

ЕК Езикови курсове
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Дотолкова сме свикнали 

с необятните възмож-

ности на интернет 

пространството, че е 

нещо обичайно да прочетем кни-

га, да напазаруваме или дори да 

работим изцяло онлайн. Ролята 

на Интернет в живота ни днес е 

неоспорима – той се е набъркал 

не само в работното или сво-

бодно време, но и в социалните 

контакти, приятелствата и дори 

връзките ни. Затова донякъде 

е логично да се прехвърли и в 

още една значима сфера – обра-

зованието. От предлагането 

на различни курсове, задачи и 

възможността да се изпълняват 

и предават проекти по Интер-

нет, образованието успя да мине 

изцяло онлайн. В световен мащаб 

програми, които се преподават 

и изучават по електронен път, 

вече не са само любопитно явле-

ние, а налагаща се тенденция. В 

САЩ развитието на онлайн обра-

зованието вече налага нов поглед 

върху неговата специфика, 

възможности и начини за оценка 

на качеството на преподаваните 

програми. 

НОВА ЕРА В
ОБУЧЕНИЕТО В САЩ:

ОНЛАЙН ОБРАЗОВАНИЕ
Академична степен през Интернет – 

наистина ли? 

Особености на онлайн
обучението в САЩ

Броят на кандидатите за онлайн 
програми в Щатите се е удвоил за 
периода 2007-2011 година (според 
данни на Babson Survey Research 
Group), а през 2010 г. достига рекорд-
ните 6,1 милиона студента. Специа-
листи определят като решаващ фак-
тор за развитието на онлайн 
обучението както икономическите 
условия и конкурентността на паза-
ра на труда в САЩ, така и желание-
то на самите образователни инсти-
туции да поемат в тази посока. 
Уважавани висши учебни заведения 
като University of Phoenix,  Washington 
State University, Auburn University и 
много други, са концентрирали уси-
лия в изграждането на разнообразие 
от атрактивни учебни онлайн про-
грами и вече се предлагат пълен на-
бор от възможности. Лесно могат 
да се намерят повечето популярни 
специалности в хуманитарната, ме-
дийна, икономическа и бизнес област 
за образователните степени бака-

лавър и магистър, а отдавна са факт 
и провежданите MBA програми. При 
повече от 2 500 висши учебни заве-
дения, които предлагат обучение по 
Интернет, онлайн обучението се 
превръща в жизненоважна точка от 
дългосрочната стратегия за бъде-
щото развитие на всяка една обра-
зователна институция. 

Ползите на онлайн
обучението в САЩ за
чуждестранните студенти

Традиционно чуждестранните 
студенти, желаещи да се обучават в 
САЩ, преминават през дълъг процес 
на подготовка, който включва много 
стъпки, докато се стигне до завет-
ното настаняване в университет-
ско градче. Самото пътуване до Ща-
тите е немалка инвестиция, особено 
за студент от средностатистиче-
ско българско семейство. Самолет-
ните билети рядко падат под 1 000 
щатски долара (освен ако не са ре-
зервирани изключително отрано), а 
месечните разходи за квартира, хра-
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на, университетски и администра-
тивни такси допълнително изискват 
сериозни капиталовложения в бъде-
щия студент.  

Освен ясното съзнаване, че 
трябва да осигурят тези пари на де-
тето си, при кандидатстването за 
виза родителите трябва да уверят и 
правителството на САЩ, че те 
действително разполагат със сред-
ства и доходи, съответстващи на 
тези разходи. Предоставянето на 
банкови извлечения и справки за фи-
нансовите възможности са едно от 
изискванията при кандидатстване-
то за виза. 

Логично всички тези перипетии,  
вървящи със статута „студент в 
САЩ”, отпадат при варианта онлайн 
обучение. Това е един огромен плюс, 
но далеч не е единствен или най-зна-
чим. 

Предимствата на този вид обу-
чение в най-голяма степен са обвър-
зани с комфорта, лесната адаптация 
и липсата на стрес при студентите. 
Тъй като занятията не се препода-
ват по стриктен график, чуждес-
транните студенти имат възмож-
ност да навлязат постепенно и със 
собствени темпове в материята, 
задачите и проектите, изисквани от 
тях, с по-малко стрес и изпитвайки 
минимални затруднения. Специали-
сти смятат, че възможността лек-
цията да се прочете многократно 
прави в пъти по-лесно възприемане-
то на информацията в сравнение с 
традиционното еднократно изслуш-
ване. 

Гъвкавостта от това, че обуче-
нието се случва в предпочитано и 
удобно време, сама по себе си пред-
полага значително по-добро усвоява-
не на материала и качествено изпъл-
нение на поставените задачи. Като 
цяло Интернет дава на студентите 
един универсален път към желаната 
от тях програма и образователна 
степен и то на много по-разумна 
цена. 

Акредитация,
акредитация, акредитация

За повечето чуждестранни кан-
дидат-студенти системата за ак-
редитиране на висши учебни заведе-
ния в САЩ може и да не е съвсем 
ясна. Те биха могли да проверят дали 
желаната от тях програма е акреди-
тирана, и от коя институция, като 

се обърнат към административния 
департамент, отговарящ за това –  
US Department of Education Database 
of Accredited Postsecondary Institutions 
and Programs, на адрес: 
www.ope.ed.gov/accreditation.

Какви могат да бъдат
рисковете на онлайн
обучението?

Разбира се и в онлайн обучението 
има едно голямо „но”, което трябва 
да се вземе предвид. Някои от основ-
ните недостатъци на подобни про-
грами са следните:

Ниска концентрация: ако изоб-
що не можете да организирате и 
дисциплинирате дейностите и сво-
бодното си време, това едва ли ще е 
подходящата програма за вас. 

Техническо оборудване: Има 
програми, в които не може да се обу-
чавате без определен софтуер, с ка-
къвто, например, не разполагате, и 
това ще затрудни или напълно може 
да провали обучението в нея. 

Липса на академичен „дух”/ ат-

мосфера: Липсата на физическа ака-
демична среда и мероприятията из-
вън рамките на учебния процес 
могат да бъдат силно демотивира-
щи за активната посещаемост на 
студента и посвещаването му в обу-
чението. 

Полезни съвети за
бъдещите онлайн студенти

 Ако идеята да учите в САЩ от 
дома ви се струва атрактивна, ето 
няколко полезни съвета за това: 

Разпределяйте времето си ефек-
тивно – това е ключово за успеха на 
подобна програма поради простичкия 
факт, че тя ви предоставя голяма 
свобода и гъвкавост, но ако така и 
не отделите необходимото време, 
просто няма да има смисъл. 

Определете си място за учене – 
намерете уютния кът у дома, къде-
то ще ви е удобно да четете, къде-
то успявате да се откъснете от 
всякакъв вид разсейване и постига-
те високо ниво на концентрация

Запознайте се с програмата си – 
проучете добре учебния план и гра-
фика на заетостта, конкретните 
задания; разберете с какво се захва-
щате и се мотивирайте добре, за да 
го изпълните.

Учете ефективно – не си губете 
времето в „отбиване на номера”, 
тъй като тук няма кой да ви следи – 
учете нещата по веднъж, но качест-
вено.

Бъдете активен – онлайн плат-
формите предоставят дори още по-
големи възможности за интеракти-
вен учебен процес - задавайте 
въпроси, интересувайте се допълни-
телно, искайте обяснения и давайте 
такива на колегите си и ще се 
чувствате много по-удовлетворени 
и посветени на програмата.

Планирайте семестъра отрано – 
отново организацията на времето 
ще ви помогне; не отлагайте курсо-
вете си за края на семестъра/ годи-
ната, разпределете програмата 
равномерно и същевременно приго-
дете ежедневните си дейности към 
тази програма своевременно.

Организирайте дома си – разпре-
делете учебните материали по пап-
ки, подредете пространството, къ-
дето ще учите, вършете само едно 
нещо – не си  мислете, че пуснатият 
телевизор или радио помагат. 

Едно от най-важните неща, с 
които можете да си помогнете, е 
да изговорите всичко това със се-
мейството си – нека те разберат с 
какво се захващате, да се поставят 
на мястото ви. Така от една страна 
близките ви ще уважават времето 
и пространството ви и няма без да 
искат да саботират обучението ви, 
а от друга - все пак някой ще наблю-
дава дали отделяте необходимото 
внимание на програмата. Колкото и 
дисциплиниран да е човек, малко кон-
трол няма да навреди.  

Повече за онлайн обучение в 
САЩ можете да 

прочетете в сайтовете:
http://degreecentral.com

www.online-education.net

Класираните 
Топ онлайн програми в САЩ: 

www.usnews.com/education/
online-education
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За тези, които не просто 

готвят, за да се нахра-

нят, а имат специфично 

отношение към храната, 

не е нужно готвенето да бъде 

единствено рутинна дейност 

в ежедневието – то може да се 

превърне в призвание и професия. 

Кулинарията е изкуство, но като 

всяко такова изисква 10% талант 

и 90% усилен труд и обучение. 

И тъй като става дума за храна, 
не са необходими особено просторни 
разяснения какво точно представлява 
кулинарията – всички сме хапвали 
фантастично приготвени ястия и де-
серти, нали? Но това, което трябва 
да научи един бъдещ професионалист 
в тази област, далеч не се изчерпва с 
малко повече рецепти, всъщност да-
леч не се изчерпва само с храната или 
поне не под формата, в която я позна-
ваме. 

Какво представляват
гастрономическите науки

„Гастрономия” е другото име на ку-
линарното изкуство. Думата произли-
за от старогръцките γαστήρ (гости) 
„стомаха“, νόμος (номос) „закони, кои-
то управляват“, така че може буквал-
но да се преведе като „законът, който 
властва над стомаха”. Терминът не 
случайно е толкова всеобхватен – за 
да разберем науката за храненето, 
трябва да обединим познания в някол-
ко области. Гастрономическите науки 
се занимават с техниката на готве-
не, факти и характеристики за храна-
та и за начина, по който тя се 
възприема от човешките сетива, де-
густацията, цялостното преживява-
не по време на хранене, физичните, 

КУЛИНАРИЯ
Когато рецептите не
са просто хоби…

психологическите и дори културни особености, свързани с това. Френският 
философ, писател и виден гастроном Жан Антелм Брия-Саварен, написал едно 
от най-основополагащите произведения в гастрономическата област - „Фи-
зиология на вкуса или наблюдения върху висшето кулинарно удоволствие“, оп-
ределя гастрономията като „всичко, което засяга човек, когато той яде”. 

Теоретичната подготовка, която се изисква за добре подготвения гас-
троном, е свързана с усилено изучаване на сложните биохимични процеси, 
които се случват с продуктите в процеса на тяхното производство, прера-
ботка и усвояването им от човешкия организъм. Колко лесно звучи да кажем, 
че се стремим към „вкусна” храна. Но „вкусно” може да означава толкова мно-
го неща. И ако за повечето хора е предварително непонятно дали някоя нова 
комбинация от вкусове ще е добро попадение, то за бъдещите кулинари про-
цесът на комбиниране и приготвяне на храни, съобразено със специфичните 
им свойства и хранителна стойност, е професионална отговорност. 

За да се получи по-профилирано обучение в кулинарната област, има най-
общо три посоки, които могат да се поемат при избора на специализация: 
готварство, хлебарство и сладкарство. В по-широк аспект могат да се до-
бавят ресторантьорството и кетъринг.
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Готвачите добиват специали-

зирани познания по: 

 • основите на кулинарната 

теория; 

 • теория на храните и 

напитките – видове 

хранителни продукти;

 • основните промени, 

настъпващи при съхранение 

и преработка на 

хранителните продукти;

 • базови технологии на 

приготвяне на храните, 

технологични процеси при 

приготвяне на ястията; 

 • технологията за приготвяне 

на различните групи 

ястия и десерти;

 • здравословните и безопасни 

условия на труд;

 • хигиена на храненето;

 • икономика и отчетност 

на фирмата и др.

Освен задълбоченото изучаване 
на храните и напитките, бъдещите 
готвачи се обучават в разработва-
нето на рецепти, изготвяне на ме-
нюта, пресмятането на количества 
порции и търговска стойност. Те до-
биват и компетенции от по-общ ха-
рактер, като познания върху храни-
телните навици, социалната 
отговорност на хранителната ин-
дустрия, тенденциите и техноло-
гичните иновации в областта. 

Профилирането на хлебарите  в 
голяма степен се състои в допълва-
не на базовите познания за храната 
с основните за производството на 
хляб суровини и материали, условия-
та на транспорт и съхранение (тъй 
като хлябът за разлика от ястията 
в ресторанта не се поднася, а опако-
ва и разпространява в търговската 
мрежа). Важна роля от обучението 
им е технологическата грамотност 
за пекарните - обслужване на маши-
ни, съоръжения, инсталации и уреди, 
както и възможността самостоя-
телно да се сглобяват и демонти-
рат основни части при почистване 
на технологичното оборудване. 

Сладкарите също наблягат на 
технологичните процеси на прера-
ботка и печене на храните, но също 
така се обучават в по-художествено 
направление – идеи и възможности 
за декорация и украса на десертите, 
атрактивни начини на поднасяне и 
презентиране. Изискванията към де-

сертите са едни от най-високите в 
кулинарията, защото те буквално и 
преносно са „черешката на торта-
та”. 

Специалност Кулинария
Като всеки един занаят, обуче-

ние в областта на кулинарията се 
предлага в богато разнообразие от 
курсове и квалификации.  За тези, 
които желаят истински да се посве-
тят в гастрономическите науки, 
това не е достатъчно. Понастоя-
щем Европа може да се похвали с 
двете единствени учебни заведения, 
профилирани изцяло в кулинарната 
област. 

Университетът за гастрономи-
чески науки в Бра, Италия (University 
of Gastronomic Sciences) е първото 
висше учебно заведение за кулина-
рия. 
Специалностите за степен бакала-
вър, които могат да се изучават са:
 • Гастрономически 

науки (3 години)

 • Гастрономия и комуникация 

на храните (2-годишна 

професионална квалификация) 

Програми за магистърска степен:
 • Хранителна култура 

и комуникации

Предлагат се и надграждащи 
курсове и специализации по различни 
предмети (определят се за всяка 
академична година) за студенти с 
предишен опит и образование в кули-
нарията. 

Новооткритият през 2011 година 
Баски кулинарен център (BCulinary) в 
Сан Себастиян, Испания, предлага 
следните възможности:
 • Висша кухня (Haute 

Cuisine) – 4-годишнен 

пълен обучителен курс

Степен Бакалавър:
 • Гастрономия и 

кулинарно изкуство

Степен магистър: 
 • Иновации и мениджмънт в 

ресторантьорството

 • Готвене, технологии 

и продукти

Професионалистите в областта 
също могат да надградят знанията 
и уменията си с допълнителни квали-
фикационни курсове. 

Къде да учим в България?

Академична степен в областта 
на кулинарията се предлага от 
Висшето училище международен ко-
леж (ВУМК), съвместно с Кулинарна 
академия HRC, Добрич.

Кулинарни изкуства – двугодиш-
ният курс на обучение се преподава 
на английски език. Висше училище 
международен колеж и Кулинарна ака-
демия HRC работят в тясно сътруд-
ничество и взаимно ползват сред-
ства за обучение като учебни зали и 
общи помещения.
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Интересни факти

• Чужденци, живеещи в Катар 
споделят, че в петък не се до-
пускат азиатци в търговските 
центрове, за да не се пречкат на 
местните по време на светия ден.

• Червено-кафявият цвят на знаме-
то символизира кръвта, пролята от 
катарците във войните, а белият 
символизира мира. Смята се, че цве-
тът първоначално е бил червен, но 
след излагане на слънце се е проме-
нил и впоследствие е приет новият 
цвят. Има и девет бели лъча, които 
означават, че Катар е деветото от 
„помирените емирства” след Катар-
ско-британския договор от 1916 г. 
– другите осем са Бахрейн и седем-
те емирства от ОАЕ, към които 
Катар е отказал да се присъедини.

• Катар страда от липсата на 
течащи води и разчитаща изцяло на 
подземни води и на обезсоляващите 
инсталации, които преработват 
морската вода в сладка за пиене.

• Най-високата точка на по-
луострова е връх Курейн Абу 
ал-Баул, висок 103 м.

• Катарците са малцинство в 
собствената си държава – само един 
от 5 души от населението е роден в 
страната. Местните жители са по-
томци на номадските араби-бедуини.

Университетите в Катар в световната
класация на www.webometrics.com

1772 Qatar University 
7257 Weill Cornell Medical College in Qatar    
9194 College of the North Atlantic Qatar  

Катар днес е влиятелна и богата държава, която дължи всичко на нефта 
и газа – преди 1939 г. тя е била бедна страна, разчитаща единствено на ри-
болова и търговията с перли. С чудесните си климатични условия – между 38 
и 42 градуса по Целзий през лятото и около 34 през зимата, се превръща и в 
идеалното място за всички топлолюбиви, които на всичко отгоре искат и да 
научат нещо, докато пребивават на това очарователно, като извадено от 
приказките място.

Малко история
Според археолозите полуостров Катар е бил населен още от каменната 

ера. Ислямската история на тази стратегическа област е била повлиявана 

МЕЧТА, ПРЕВЪРНАТА
В РЕАЛНОСТ

име Катар, Qatar

местонахождение

емирство в Близкия Изток, заемащо едноименния 

малък полуостров, вдаден дълбоко в Персийския 

залив, граничи със Саудитска Арабия на юг, а от 

другите страни е обграден от Персийския залив

столица Доха

площ 11 427 кв. км

население 848 016 (юли 2011 г.)

официален език арабски, но английският е широко разпространен

парична единица
катарски риал (QAR), 1 BGN = 2.41 QAR;

1 EUR = 4.70 QAR; 1 USD = 3.64 QAR

религия
ислям; мюсюлмани - 98.1%, християни - 1.5%, 

индуисти - 0.4%

етнически състав

катарски араби - 39.2%, други араби - 46.3%, 

африканци - 5.3%, индо-пакистанци - 3.6%, 

перси - 2.9%, други - 2.7%

КАТАР
Образованието за местните е
безплатно и в колежа



през вековете от британци, османци 
и португалци, както и за дълго време 
от арабските номадски племена. 
През VII в. Катар влиза в състава на 
Арабското халифство, а през 16-ти 
век се превръща в португалско вла-
дение. През 1871 година се бележи 
началото на османското владение 
над днешното емирство, а през 1916 
г. става британски протекторат. 
Робството е отменено през 1952 г. 
Паметна в историята на Катар е 
1971 г., тъй като тогава се провъз-
гласява неговата независимост. 

Облекло
Както знаете, в арабските дър-

жави има много ограничения, отдав-
на забравени или изобщо непознати в 
други части на света. Една особе-
ност, която няма как да не направи 
впечатление, е начинът, по който се 
обличат местните жители. Еже-
дневните дрехи на мъжете са дълга 
бяла риза върху бели панталони и по-
кривало на главата, което се нарича 
гутра и се прикрепя с четири сложно 
преплетени връзки. Жените се обли-
чат с широки рокли, абая, някои пред-
почитат и да се покриват с воал. На 
роклите са изтъкани дискретни 
шарки, които са лично творение. 
Контрастът между бялото мъжко и 
черното женско облекло е умишлен – 
той символизира различието между 
мъжа и жената, а дължината на ри-
зата и на роклята – общото между 
тях.

При специални поводи катарците 
носят традици-

онното официално облекло – със 
сложни бродерии в златно и сребър-
но, които са служили за вдъхновение 
на много дизайнери от цял свят.

Образование
В началото на ХХ век Катар не е 

разполагал с образователна систе-
ма – момчетата и момичетата са 
били обучавани по различни предме-
ти в традиционни училища, наречени 
„кататееб”. В наши дни образование-
то до колеж включително е безплат-
но за местните жители. Училищата 
са разделени – за момчета и за моми-
чета. Освен държавни има и частни 
образователни институции, които 
покриват нуждите на другите араб-
ски общности в Катар - американски, 
индийски и други. Има и много частни 
колежи, които обаче са само за жени.

Началото на университетското 
образование се поставя през 1973 г., 
когато са създадени две висши учи-
лища – мъжко и женско. Новият кам-
пус на Qatar University е открит офи-
циално през 1985 година. Много 
катарци, предимно мъже, получават 
образованието си в чужбина. В учи-
лищата и колежите се преподава на 
арабски, а английският е приет за 
чужд език, влязъл в обща употреба и 
се преподава от началото на учи-
лищното обучение.

Qatar University
www.qu.edu.qa

Това е най-високо класираната 
образователна институция в Катар. 
Университетът има следните седем 
факултета: Faculty of Education, 

Faculty of Humanities and Social 
Sciences, Faculty of Science, 

Faculty of Islamic Studies, 
Faculty of Administration 
and Economics, Faculty of 

Engineering и Faculty of 
Technology. Всички те 
имат подразделения 
за мъже и за жени, с 

изключение на факул-
тета по инженерство, 
който е достъпен само 
за мъже.

Критерии
за прием

Всички кандидати 
трябва да докажат 

знания по английски, 
математика и компю-

три чрез тестовете, ад-
министрирани от 

Foundation Program – тесто-

екзотична дестинация 

вете са съответно IELTS 5,5 / TOEFL 
500, ACT 24/ SAT 550 и IC3 2 350 
(Internet and Computer Core Certificate 
Test). Интересно е, че за допълнител-
на информация са дадени два теле-
фона – един за жени и друг за мъже.

Необходими документи
Други изисквания за чуждестран-

ни кандидати са препис от диплома 
за завършено средно образование, 
легализирана от министерството 
на образованието или министер-
ството на външните работи в съот-
ветната страна, легализирана от 
посолството на Катар в съответна-
та страна или от посолството на 
съответната страна в Доха, както 
и арабски или английски превод на ди-
пломата, ако е издадена на език, раз-
личен от тези два.

Такси
Art, Education, Law, Sharia and 

Islamic Studies  – 85 евро на кредит, 
Business and Economics, Foundation 
Program, Science – 105 евро на кре-
дит,  Engineering, Pharmacy, Arabic for 
Non-Native Speakers Program – 130 
евро на кредит.

Общежития
Студент в бакалавърска програ-

ма трябва да плаща по 255 евро на 
месец за един човек в двойна стая, а 
в магистърска – 425 евро. Тези суми 
включват всички разходи. 

Виза
Българските граждани се нужда-

ят от виза при посещенията си в Ка-
тар, която се издава от катарското 
посолство в Букурещ.

В Катар богати са не само упра-
вляващата фамилия Ал Тани, но и 
всички хора. Там работата на жите-
лите е гарантирана, а образование-
то в колеж – безплатно. Няма данък 
върху доходите и всички обществени 
услуги са безплатни. Цялото здраве-
опазване е осигурено от правител-
ството. Звучи като мечта, но в Ка-
тар това е действителност. Къде и 
дали ще намерите своето място 
там, зависи само от вас. Мненията 
по форумите не са много насърчи-
телни – местното население се от-
насяло високомерно към чужденците. 
Но ако това ви притеснява, сигурна 
съм, че чудесните условия в универ-
ситетите, прекрасните гледки и не-
прекъснатото усещане, че не учите, 
а сте на почивка, ще ви накарат да 
се почувствате по-добре.

материал на Ива Балабанова-Ганчева



54|ОБРАЗОВАНИЕ И СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В ЧУЖБИНА

как да стана милиардер

Ако живеете в демокра-

тична държава и имате 

свободен достъп до 

информация, но името 

М. Найт Шаямалан не ви говори 

нищо, то най-вероятно не оби-

чате киното и телевизията или 

може би само това, което идва 

от Холивуд.

Ако знаете кой е той и сте гле-
дали всичките му филми – вероятно 
сте най-големият му фен или имате 
висок праг на издръжливост или при-
чината се крие в професионални ин-
тереси.

Ако пък сте гледали нещичко от 
него, което ви е харесало, друго - 
което не ви е харесало, а трето 
умишлено и категорично сте пропус-
нали, значи... Може да значи всичко. 

ТОЙ Е ОСОБЕН, ТОЙ Е
ПРОВОКАТИВЕН, ТОЙ Е
М. НАЙТШАЯМАЛАН

Например, че в това отношение си 
приличаме.

В края на 90-те светът научи за 
него. Шаямалан влезе с гръм и тря-
сък в Холивуд и около десетилетие 
беше горещото име в киноиндустри-
ята. Той е сценарист, режисьор и ак-
тьор, създател на хитовете „Шесто 
чувство”, „Неуязвимият”, „Следите”, 
„Селото”, „Жена във водата”, „Явле-
нието”, „Последният повелител на 
въздуха”, „Дявол”. В момента нещата 
при него сякаш са в застой, заради 
недотам успешните му последни 2-3 
филма, но и феновете, и критиците, 
са в очакване на следващия му про-
ект.

Нека обаче се върнем в началото. 
Историята на М. Найт Шаямалан, 
или Маной Шаямалан (истинското му 
име), започва с неговото раждане в 

Махе, Индия, на 6-ти август 1970 г. 
Родителите му живеят в САЩ, но 
решават синът им да се роди в Ин-
дия. И така той се ражда в държава-
та на предците си, прекарва няколко 
седмици там и е отведен в Пен Ва-
лей, Пенсилвания, където всъщност 
израства. Учи в католическо начално 
училище, а после в частна еписко-
пална гимназия. В края на 80-те го-
дини Шаямалан вече е студент в 
Tisch School of the Arts, New York 
University (NYU). 

Това кино училище е едно от 15-
те факултетни звена на New York 
University (NYU). Този университет е 
частен и е основан през 1831 г., а 
Tisch School е сравнително ново по-
пълнение към институцията – осно-
вано е през 1965 г. То предлага бака-
лавърски, магистърски и докторски 

В голямата игра за големите пари с диплома от
Tisch School of the Arts, New York University
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степени чрез програми в пет основни направления:
 • The Maurice Kanbar Institute of Film, 
Television & New Media

 • Rita & Burton Goldberg Department of Dramatic Writing
 • Department of Performance Studies
 • The Clive Davis Institute of Recorded Music
 • The Department of Art and Public Policy/Arts Politics

Приемът в училището става в две стъпки: 1-ва - 
подаване на  документи; 2-ра - творческо представя-
не. Творческото представяне е задължително за при-
ем във всяка програма, а съдържанието и спецификата 
му зависят от конкретната програма, в която се кан-
дидатства. Тоест при всички случаи ще се пее, тан-
цува, играят етюди или ще се показва портфолио. 
Таксите не са особено плашещи. колко се заплаща за-
виси от програмата, формата на обучение, класове-
те, които се посещават и т.н. Бързата калкулация 
показва, че една година обучение струва между 10 и 
20 хил. долара. Както се полага за всяко американско 
висше училище, още повече частно такова, обучава-
що в областта на изкуствата, има много варианти 
за стипендии и финансова помощ за даровити канди-
дати и такива с ниски финансови възможности. В 
Tisch School учат около 350 чуждестранни студенти 
от над 60 различни държави. Естествено, при жела-
ние от тяхна страна, те се настаняват в някое от 
20-те общежития към университета. В кино училище-
то са учили доста актьори, които вероятно имат ня-
каква регионална популярност, но са абсолютно неиз-
вестни за средностатистическия зрител у нас.

М. Найт Шаямалан снима първия си филм малко 
преди да завърши обучението си. Лентата се казва 
„Молитва с гняв” и е представена на филмов фести-
вал, а впоследствие е пусната и комерсиално без оба-
че да предизвика особен интерес. Следващият му 
филм има същата съдба, докато идва пробивът от 
1999 г. с „Шесто чувство”, в който играе звездата 
Брус Уилис. Машината се завърта и Шаямалан реали-
зира още няколко успешни продукции като режисьор, 
сценарист, продуцент и актьор. Всъщност, независи-
мо от чисто комерсиалния успех на филмите му, зри-
телското признание и това на критиката не винаги 
са налице и той някак си остава дискусионен творец, 
редувайки силни със слаби продукции, което провоки-
ра противоречивите отзиви.

Естествено, едва ли това е причината той да не 
е милиардер, а просто мултимилионер, но е факт, че 
Шаямалан в рамките на броени години постига сери-
озни творчески и финансови успехи, като дори  „По-
следният повелител на въздуха”, оплют и от критика-
та, и от зрителите, е с приход от 320 млн. долара 
извън САЩ. 

Шаямалан безспорно е талант. От никому неиз-
вестен прохождащ режисьор и сценарист с диплома 
от едно съвсем обикновено кино училище, той опреде-
лено остави следа в Холивуд и натрупа състояние, 
което малцина успяват да придобият след далеч по-
вече години и проекти в индустрията. Така че, ако ки-
ното е ваша мечта и желана бъдеща професия, имай-
те едно наум, че в САЩ, на Източното крайбрежие, в 
Манхатън, Ню Йорк, се намира Tisch School of the Arts, 
New York University (NYU), където е учил този, който 
направи „Шесто чувство”.   

материал на Ивайло Ганчев
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КОЙ Е ПЪРВИЯТ ВИ ЯРЪК ДЕТСКИ СПОМЕН, 
СВЪРЗАН С МУЗИКАТА? 

Уроците по пиано и солфеж, когато бях на 5 години. То-
гава не си давах сметка за тяхната съдбовност.

ИЗВЕСТНОСТТА ВИ СЛОЖИ ЛИ КРАЙ НА НЯКОИ 
ВАШИ ПРИЯТЕЛСТВА?

Известността е добър катализатор на човешките 
отношения - стойността им излиза бързо наяве.

МАРИЯ ИЛИЕВА

ВЯРВАМ, ЧЕ ВСЕКИ САМ ОПРЕДЕЛЯ 
И ЗАСЛУЖАВА СЪДБАТА СИ

ЗА КАКВО НАЙ-ЧЕСТО СЕ СЕЩАТЕ ОТ 
СТУДЕНТСКИТЕ СИ ГОДИНИ? 

Срещнах някои от най-добрите си приятели именно 
тогава. Спомням си с усмивка времето, в което се готвех 
за изпити, предимно нощем, с огромна кана ароматно 
кафе :)
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КОЯ ЧУЖДА ДЪРЖАВА, ОТ 
ТЕЗИ, КОИТО СТЕ ПОСЕТИЛИ, 
ВИ СЕ СТОРИ НАЙ-ПРИЯТНА 

КАТО МЯСТО ЗА 
ПРОДЪЛЖИТЕЛНО 

ПРЕБИВАВАНЕ?

Привързана съм към България и 
красотата на нашата природа и 
едва ли бих могла да живея щаст-
ливо на друго място. Това не ми 
пречи да пътувам постоянно и да 
се зареждам с вдъхновение от 
срещите с нови хора и култури. 
Харесвам романтиката и европей-
ския уют на Сан Франциско. Лон-
дон е любимият ми град на стария 
контитент, наситен е с творче-
ска енергия, която кара въздухът 
да вибрира. Неотдавна се любувах 
на екзотичната красота на Изто-
ка и ми се ще да имам повече вре-
ме, за да опозная по-добре филосо-
фията и традициите на хората 
там.

НАЙ-ХУБАВИЯТ КОНЦЕРТ, НА 

КОЙТО СТЕ ПРИСЪСТВАЛИ, Е...?

Много са! Депеш, Шака Кан, Пи-
тър Гейбриъл, Инкогнито, Мадона, 
Шаде, Мюзик Соул Чайлд... Магия-
та на създаване на музика на живо 
е несравнима! Надявам се някой 
ден да чуя, че има хора, които оп-
ределят мой концерт за своя лю-
бим :)

БИХТЕ ЛИ ПОСОЧИЛИ ВАШИЯ 
ФАВОРИТ ЗА ПО-ДОБЪР 

ИЗПЪЛНИТЕЛ В ДВОЙКИТЕ: 
УИТНИ ХЮСТЪН – СЕЛИН 

ДИОН; АНИ ЛЕНЪКС – 
МАДОНА; БИОНСЕ – РИАНА; 

МЕЛИСА ЕТЕРИДЖ – ТРЕЙСИ 

ЧАПМАН?

Уитни, Мадона, Бионсе, Трейси 
Чапман - имената, които опреде-
лят съвременния образ на поп му-
зиката, най-доброто съчетание 
между талант и реализация. 

КОЙ Е НАЙ-СТРАННИЯТ СЪВЕТ, 

КОЙТО СА ВИ ДАВАЛИ?

Вярвам, че всеки сам определя 
и заслужава съдбата си, затова 
ми е странно, когато чуя някой да 
казва „Ще стане каквото е писа-
но, без значение какво правиш”. Не 
разбирам този подход.

интервю на Ивайло Ганчев
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лице от корицата

Ще ни се 
представиш ли 
с две изречения, 
както би го 
направила, ако 
участваш в speed 
dating?

Здравей! Казвам се Еле-

на. На 23 години съм. Профе-

сионално се занимавам с ПР. 

Завърших „Връзки с общест-

веността”, а скоро при-

ключвам и с магистър-

ската ми степен по 

„Комуникационен и 

бранд мениджмънт”. 

Ако животът ми тряб-

ва да бъде събран в диа-

грама, то 50%  от нея 

ще бъдат заети от  му-

зиката. В останалите 

проценти слагам всичко 

друго, което обичам, правя, 

познавам, усещам и мечтая. 

Не харесвам да давам дефини-

ции за себе си,  но позволявам 

да ме определят, защото съм 

любопитна. Хората казват, че 

съм забавна, атрактивна и никога 

не е скучно с мен. Имам много прия-

тели,  разностранни интереси и ам-

биция  да вървя напред. Нуждая се от 

човек, с които да си допадаме интелек-

туално  и да ме инспирира по време на 

пътя към успеха. 

А как би се презентирала на Лейди 
Гага, за да й станеш ПР?

Труден въпрос. Тя вече е добре по-

знат и правилно позициониран музика-

ЕЛЕНА БРУСАРСКА - 
ЛЮБОПИТЕНИ ЗАБАВЕНПР СПЕЦИАЛИСТ
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студентски живот

лен продукт. При нея се прилагат 

нестандартни подходи и страте-

гии. За да бъдеш ПР на Лейди Гага не 

е достатъчно просто да си се зани-

мавал с това и да си академично под-

готвен. Нужна е огромна доза фан-

тазия и криейтв, който се вижда в 

процес на работа. Предполагам, че 

най-разумно е първо да си дадем про-

бен период една на друга. Когато 

правиш личностен ПР е важно и две-

те страни да влагат в процеса. Да  

бъдете близки, почти колкото прия-

тели. С моите клиенти работя на 

този принцип и аз познавам тревоги-

те им, желанията, настроението им. 

Така най-лесно се извличат ползите, 

които са ми необходими, за да се 

справя с представянето им пред об-

ществото и медиите.

Коя книга си чела най-дълго време?

Има много книги, които съм започ-

нала и не съм довършила. Не защото 

нямам време или не обичам да чета, 

а просто са ми станали безинтерес-

ни и съм ги прибрала в библиотека-

та. Грабне ли ме дадено четиво,  то 

със сигурност се изчита от корица 

до корица за кратко. В момента нося 

в чантата си именно такова -„Еле-

гантността на таралежа”. Препо-

ръчвам я.

Излизала ли си по средата на филм 
в кино от скука? Ако да – кой беше 
филмът?

Няколко пъти ми се е случвало. Съ-

щото е като с  книгите. Преди ме-

сец бях на късна прожекция от 23:00 

ч. с  приятели. Филмът беше „In Time” 

с Джъстин Тимбърлейк.  Сигурно лен-

тата е имала дълбок смисъл, който 

ние обаче не успяхме да уловим  и 

след  трийсетина минути тактично 

напуснахме. 

Какво е мнението ти за 
клонирането?

Възхищавам се на генните инжене-

ри, които  са постигнали успех в 

тази насока. Въпреки противополож-

ните тези, които чуваме през по-

следните години, аз съм на мнение, 

че ако нещо би могло да бъде от пол-

за за човечеството, то и аз го под-

крепям. Клонирането дава възмож-

ност за решаване на проблеми, 

свързани например с безплодието и 

лечение на тежки болести. По света 

умират хора, чиито заболява-

ния биха могли да бъдат излеку-

вани благодарение на  създаден 

клонинг, който дава шанс да се 

заменят органите, които са 

поразени. Нямам нищо против 

изкуственото съвършенство, 

стига методът да бъде изпоз-

ван разумно.

Ако трябва да положиш 
обществено полезен труд 
като благотворителна 
проява, кое ще си избереш: 
засаждане на дръвчета, 
работа в кухня за социално 
слаби или асистентска 
работа в полза на хора с 
увреждания? 

Не бих могла да работя в кух-

ня за социално слаби. Готвене-

то не ми е силна страна. Пред-

полагам, че освен 

притеснението ми по време на 

процеса, ще разочаровам и де-

густиращите. 

За работата в полза на хора  

с увреждания се колебая. Силно 

емоционална съм и за съжале-

ние това се отразява не само 

на душевното ми състояние, но 

и на изражението на лицето 

ми. Хората с подобни проблеми 

имат нужда от борбени лично-

сти, които да ги стимулират 

да се справят със състояние-

то им.

Обичам природата и чистият 

въздух и най- подходящата 

дейност за мен е  да засаждам 

дръвчета. Имам и опит, което 

е от полза в случая. И все пак, 

преди засаждането, особено в 

големите градове, предлагам 

първо да инициираме почиства-

не  на улиците от боклуци. За 

съжаление, да промениш нави-

ците на хората е трудно начи-

нание. Представяте ли си колко 

грозно ще изглежда да засажда-

те дръвчета сред опаковки и 

други странни предмети? Ако 

нямах този избор, не бих отка-

зала която и да е благотвори-

телна проява. Мисля, че всички, 

които имат големи сърца, също 

ще отговорят като мен.

интервю на Ивайло Ганчев

снимка: Георги Малев
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Американският универ-
ситет в България получи 6 
млн. долара от Фондация
„Америка за България” за
стипендии за български
студенти

Шест милиона долара за следва-
щите три години ще получи Амери-
канският университет в България 
от фондация „Америка за България”. 
Средствата са предназначени за 
стипендии за най-добрите българ-
ски студенти, приети в АУБ. Пари-
те ще бъдат разпределени за пълни 
и частични стипендии и ще важат 
за четирите години на обучение в 
университета. 

Това е третото дарение, което 
АУБ получава от фондацията за 
подпомагане на талантливи млади 
българи, които ще могат да полу-
чат висококачествено американ-
ско образование в България. Първо-
то дарение, в размер на 1 милион 
долара, беше предоставено през 
2009 г., а през 2010 г. университе-
тът получи още 1 милион долара за 
български студенти. Сто и четири 
младежи се възползваха от стипен-
диите на фондацията в рамките на 
две години, което прави 55% от 
всички български първокурсници. 
Георги Манолов от Пловдив, който 
спечели пълна стипендия през 
2010 г., каза, че това е основната 
причина да остане в България: „Пъл-
ната стипендия, която получих, 
беше решаваща за моя избор и е ос-
новната причина да не замина в 
чужбина. Благодарение на АУБ аз 
ще остана в България и се надявам, 
че ще мога да допринеса за разви-
тието на страната си”. 

Комисията „Фулбрайт”
отчете годишните си ре-
зултати в областта на
културния обмен

Броят на участниците в програ-
мите на Фулбрайт почти се е удво-
ил, обяви доц. д-р Юлия Стефанова, 
изпълнителен директор на Бълга-
ро-американската комисия за обра-
зователен обмен. През учебната 

2010/ 2011 кандидатите са били 98, 
от тях 43 са станали стипендиан-
ти. През 2011/ 12 броят им е съот-
ветно 98 и 43, а заявилите желание 
да се включат в учебната 2012/ 13 
вече са 142.

Това са първите подобни резулта-
ти на програмата в България досе-
га, особено след присъединяването 
на България към Европейския съюз 
през 2007 г. След сериозния спад на 
кандидатите за стипендии в САЩ, 
за сметка на тези в Европа, през 
последните 2 години се наблюдава 
обръщане на тенденцията. Благо-
дарение на повишения интерес и 
добрите резултати на програма-
та, се е увеличило и нейното фи-
нансиране. 

Изразходваният бюджет за сти-
пендии през 2010/ 11 година е 
700  000 долара. През настоящата 
учебна година той е бил 780 000 до-
лара, а за следващата нараства до 
870 000 долара. Разраства се и те-
риторията, на която действа ко-
мисия „Фулбрайт”. 

„Нашите взаимоотношения и съ-
трудничество не трябва да бъдат 
обвързани единствено с разговори 
за политика, а също и изкуства, ис-
тория, култура и образование. 
Именно дейността на комисия 
„Фулбрайт” в тези области я прави 
толкова значима за междучовешки-
те ни взаимоотношения”, коменти-
ра Джеймс Уорлик, посланик на САЩ 
в България. 

Стипендии за изследова-
телска дейност в Дания

На основание на Културната спо-
годба между Република България и 
Кралство Дания, Министерството 
на науката, иновациите и висшето 
образование на Кралство Дания 
чрез Датската агенция за между-
народно образование предоставя 
възможност за отпускане на сти-
пендии  на чужди граждани, в това 
число и за българи, за обучение през 
учебната 2012/ 2013 година.

Стипендиите, които се отпус-
кат, са насочени към следните гру-
пи:

1.Студенти с образователна ква-
лификационна степен „бакалавър”, 
които са изучавали датски език в 
продължение най-малко на 2 години, 
непосредствено преди кандидат-
стване. Стипендиите се предос-

тавят за изследвания в областта 
на датския език и литература.

2. Магистри и докторанти, за на-
учни изследвания в областта на 
датския език и култура, както и за 
други области на познание, свърза-
ни с Дания – проектиране, архитек-
тура и екологични проучвания.

Кандидатстването става ди-
ректно в онлайн режим чрез попъл-
ване на съответните формуляри. 

Крайният срок за 

кандидатстване е 28.02.2012 г.

Датската агенция за междуна-
родно образование към Министер-
ството на науката, иновациите и 
висшето образование на Кралство 
Дания прави окончателния подбор 
на кандидатите.

Всички условия, изисквания и фор-
муляр за кандидатстване, както и 
допълнителна информация могат 
да бъдат намерени на интернет 
страницата на Датската агенция 
за международно образование – 
h t t p : / / e n . i u . d k / g r a n t s - a n d -
scholarships/the-cultural-agreements-
programme/cul tural-agreements/
EU-countries%2C%20Iceland%2C%20
Switzerland%20and%20Turkey.

източник:  www.minedu.government.bg

Фондация „Америка за
България” стартира нова
програма за обучение на
учители в САЩ

Десет български учители от гим-
назиалния курс ще преминат ин-
тензивно триседмично обучение в 
САЩ в края на август – началото 
на септември 2012 година. Целта 
на програмата е да запознае 
участниците с най-новите образо-
вателни практики и методи в САЩ, 
както и да насърчи професионално-
то сътрудничество между изявени 
български и американски учители. 
Обучението ще съчетае академич-
на образователна програма във во-
дещ университет в Ню Йорк с въз-
можност за практическа работа в 
избрани средни училища в Ню Йорк.

Фокусът на академичния компо-
нент ще бъде върху следните теми:
 • Въвеждане на иноватив-
ни педагогически методи 



стипендии

ОБРАЗОВАНИЕ И СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В ЧУЖБИНА|61

в процеса на обучение;

 • Използване на технологиите 
за качествена промя-
на на обучението;

 • Оценка на развитието 
на учениците и измерва-
не на успехите им;

 • Модели за работа с да-
ровити ученици.

Практическият компонент на 
програмата ще предоставя въз-
можност за съвместна работа с 
изявени учители в едни от най-ино-
вативните и водещи училища в Ню 
Йорк. Участниците ще бъдат „учи-
тели в сянка”, ще наблюдават рабо-
тата на водещия учител, неговия 
стил на преподаване и начин на об-
щуване в класната стая. В края на 
всеки учебен ден българският учи-
тел ще има възможност да обсъж-
да с американския си колега акцен-
тите от изминалия ден.

Критерии за подбор:

 • Кандидатите трябва да са 
български граждани, които 
живеят и работят в България;

 • Кандидатите трябва да са 
учители в горния курс (8-12 
клас) на държавни или об-
щински средни училища;

 • Кандидатите трябва да 
владеят английски език;

 • Кандидатите трябва да 
имат до 10 години професио-
нален опит като учители;

 • Кандидатите трябва да бъдат 
заинтересовани от използва-
нето на съвременните медии и 
технологии в класната стая;

 • Кандидатите трябва да са 
доказали своя професонализъм 
като преподаватели, да се 
стремят към самоусъвършенст-
ване и да бъдат отворени към 
педагогически нововъведения.

Кандидатстване:
Кандидатите трябва да изтег-

лят, попълнят и изпратят доку-
мент за кандидатстване като при-
качен файл в Word на bylp@iie.eu.

Краен срок за приемане на канди-
датури е 13 февруари 2012 година. 

Одобрените кандидати ще бъдат 
поканени на интервю, а езиковите 
им умения ще бъдат проверени чрез 
тест. Интервютата и тестовете 
ще се състоят през седмицата, за-
почваща на 5 март 2012 година.

Какво предлага програ-

мата?

Избраните участници 
ще преминат обучение в 
САЩ в продължение на 21 
дни, като програмата по-
крива следните разходи:
 • Самолетни билети 
до САЩ и обратно;

 • Разходи за хотели;

 • Транспорт в САЩ;

 • Организирани обе-
ди и вечери;

 • Застраховка;

 • Учебна такса;

 • Обучителни матери-
али и ръководства.

За повече информация 
можете да се свържете с 
администратора на про-

грамата на bylp@iie.eu

източник: 

www.americaforbulgaria.org

Близо 1 000 учени-
ка споделиха идеите
си за „Силен старт”
за България

Всеки трети посетител 
на интернет страницата 
на програмата „Силен 
старт с Пощенска банка” 
е взел участие в инициа-
тивата

Близо 1 000 ученика изра-
зиха мнението си по акту-
ални социални проблеми 
чрез есе на тема „Моят 
силен старт за България 
започва с…” в  рамките на 
инициативата „Силен 
старт с Пощенска банка”. 
В тазгодишното издание 
на програмата, подкрепя-
ща средното образование, 
финансовата институция 
ще награди 50-те ученика, 
написали най-добрите 
есета със стипендии в 
размер на 1 000 лв. Необ-
ходимо условие за участие 
беше кандидатите да 
предложат оригинални и 
приложими в практиката 
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решения на проблемите на страна-
та и да са с успех от предходната 
година не по-нисък от 5,00.

В седмото издание на програмата 
се включиха ученици от осми до 
дванадесети клас в гимназиите и 
специализираните училища от 111 
града на България. Най-голям брой 
са участниците от София със 192 
есета, следвани от учениците от 
Варна (с 62 есета) и от Пловдив (с 
43 есета). За стипендиите се бо-
рят и ученици от градовете Абла-
ница, Берковица, Добрич, Горна Оря-
ховица, Пазарджик Сандански, 
Силистра, Шумен, Ямбол и др. Най-
активните участници са тези от 
11-ти и 12-ти клас – общо с  463  
есета, разделени почти по равно. 

Есетата на кандидатите ще бъ-
дат оценявани до края на февруари. 
Журито е съставено от предста-
вители на партньорските органи-
зации, на медиите, представени от 
Евгения Друмева, главен редактор 
на новинарския сайт Vesti.bg, Мак-
сим Майер, редакционен директор 
на сп. „Мениджър”, Любослава Русе-
ва, журналист от сп. „Тема”, и на 
Пощенска банка. Инициативата ще 
приключи със създаването на пър-
вата Младежка пътна карта за 
развитие на България, която ще съ-
държа предложения за силен старт 
за страната, обобщени в 20 стъп-
ки, и ще бъде връчена на предста-
вители на управленската власт.

Сред идеите на участниците пре-
обладават предложения за подобря-
ване нивото на образование в 
страната, подобряване на пътна-
та инфраструктура, реформа в 
здравеопазването и успешната ре-
ализация на младите в общество-
то.

Англо -американското
училище представи сти-
пендиантска програма за
български ученици

Стипендията, отпускана от Ан-
гло-американско училище, покрива 
учебните такси за целия курс на 
обучение (2, 3, 4 или 5 години), всич-
ки учебници и учебни помагала, как-
то и до три пътувания годишно в 
чужбина. Стипендията се дава на 
ученици, идващи от семейства с 
ограничени финансови възмож-
ности. Кандидатите трябва да за-

вършват 7-ми, 8-ми, 9-ти или 10-ти 
клас, да владеят отлично английски 
език и да имат много добър успех. 
Документи се подават до 15-ти 
март 2012 г. След първоначалното 
класиране кандидатите се явяват 
на писмен изпит по английски език 
и математика. Успешно преминали-
те изпита ще бъдат поканени на 
интервю.

Всяка година Англо-американско-
то училище отпуска пълни стипен-
дии на обща стойност над 170 000 
евро. До момента 19 български 
деца са получили пълна стипендия, 
като 8 от тях вече учат в елитни 
университети по цял свят. Учили-
щето продължава да бъде първата 
институция в България, инвестира-
ла най-много финансови средства 
(около 890 151 евро във вид на сти-
пендии до момента) в качествено-
то европейско образование на та-
лантливи български деца.

Повече подробности за условия-
та и сроковете на кандидатства-

не може да намерите на http://
aas-sofia.org/admission/scholarship/

Списание ENTERPRISE в
партньорство със CEED 
Bulgaria (Фондация Център
за развитие на предприема-
чеството) ще проведе на 25 
февруари 2012 г. форум „Аз
искам. Аз мога!”

 „MySuccess.bg 2012 – Аз искам. Аз 
мога!” е събитие, което ще бъде ес-
тественото продължение на пър-
вия форум, организиран и проведен 
от CEED България (Център за раз-
витие на предприемачеството) и 
списание ENTERPRISE през 2011 г. 
За събитието през тази година е 
планирано участие само на студен-
ти от 3-ти и 4-ти курс и магистри, 
които искат да се развиват и да 
градят кариерата си в 
мултинационални компании.  Няма 
да има ограничение за университе-
тите и ще могат да участват 
студенти от цялата страна, като 
се очакват 500 участника.

По предварителна програма по 
време на събитието в рамките на 
20 минути ще се презентират 
шест лектора. Предвидени са още 
20 минути за въпроси. Следобедна-

та част на форума ще бъде време 
за „networking” и дискусии за отно-
шенията завършили университета 
- очаквания на бизнеса, както и въз-
можност за представяне на CV-та 
на участващите студенти пред 
партньорите на организаторите и 
представяне на техните стажант-
ски програми или възможности за 
кариерно развитие. 

Имам идея на участниците да се 
даде възможност освен за получа-
ване на стипендии, да могат три 
дни да работят с лекторите на фо-
рума в тяхната ежедневна работа. 

Медийни партньори по проекта и 
възможности за комуникация: jobs.
bg, human capital, списание „Образо-
вание и специализация в чужбина”, 
eventbox.bg и други студентски фо-
руми и сайтове, обслужвани от 
Neg.

Стипендии от консул-
тант за образованието в
чужбина

В рамките на проект „Европейско 
образование” консултантска аген-
ция ЕДЛАНТА ще даде две едно-
кратни стипендии за учебната 
2012/ 13 година:

 • стипендия за бакалавър-
ска програма: 1 000 евро

 • стипендия за магистър-
ска програма: 1 000 евро

Условия за кандидатстване:

 • Да сте кандидатства-
ли за университет в чуж-
бина чрез ЕДЛАНТА 

 • Да сте приет в бакалавърска 
или магистърска програма 
и да започнете обучението 
си през есента на 2012 г.

 • Да напишете есе на тема 
„Планирай бъдещето си” (не 
повече от 2 печатни стра-
ници или 1 000 думи)

 • Да ни изпратите есето 
си до 31-ви май 2012 г. на 
university@edlanta.com Адре-
сът на е-пощата e защитен 
от спам ботове. Нужен ви е 
javascript, за да го видите. 
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новини и стипендии

Резултатите от конкурса ще бъ-
дат обявени в началото на август 
2012 г. по време на традиционната 
среща на всички новоприети сту-
денти, кандидатствали с ЕДЛАН-
ТА, със студенти, които вече учат 
в чужбина. Информация за спечели-
лите стипендиите ще бъде обяве-
на на www.edlanta.com.

Специализация в Япония
със стипендии

Международна фондация „Мацу-
мае“ със седалище в Токио предлага 
възможност за кандидатстване за 
стипендиите, които тя отпуска за 
кандидати от цял свят, включи-
телно и за български граждани.

Стипендиите се предоставят за 
провеждане на научни изследвания 
за срок от три до шест месеца в 
периода април 2013 - март 2014 го-
дина. Стипендиите ще бъдат от-
пускани приоритетно за научни из-
следвания в областта на 

естествените науки, инженерните 
науки и медицината.

Кандидатите следва да отгова-

рят на следните условия:

 • Да притежават образовател-
на и научна степен „доктор“;

 • Да са на не повече от 49 
годишна възраст към момен-
та на кандидатстване;

 • Да владеят в достатъчна сте-
пен английски или японски език;

 • Да не са посещава-
ли до сега Япония;

 • Да притежават покана от 
японска институция (универси-
тет, научноизследователски 
институт, лаборатория и др.), 
с уточнена работна програма.

На одобрените кандидати Между-
народна фондация „Мацумае“ ще 
предостави:
 • Самолетен билет до 
Япония и обратно;

 • Месечна сума;

 • Застраховки и др.

 • Кандидатите самостоятел-
но изпращат документите 
си на адреса на Междуна-
родна фондация „Мацумае“ 
до 31-ви август 2012 г.

Подробна информация за програ-
мата, съдържаща и необходимите 
документи, и формуляри за канди-
датстване могат да бъдат наме-
рени на: www.mars.dti.ne.jp/mif.

Краен срок: 31-ви август 2012 г.

източник: www.mon.bg
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любопитни факти

Студентите са склонни 

да оценяват способно-

стите си доста по-ви-

соко от това, което 

констатират работодателите, 

според данни от продължава-

що проучване на почти 50 000 

студенти. То се провежда от 

Higher Education Careers Services 

Unit (HECSU) и проследява кариер-

ното развитие на студентите в 

последните години на универси-

тета. 

Близо 75 на сто от тях посочват, 
че писмените им умения за комуника-
ция са „отлични“ или „много добри“, а 
67 на сто, че компютърната им гра-
мотност е висока.

„ДОСТА СМЕ УМНИ”, 
ТВЪРДЯТ СТУДЕНТИТЕ
„ДОСТА СМЕ УМНИ”, 
ТВЪРДЯТ СТУДЕНТИТЕ

Шестдесет и три процента са 
заявили, че вербалните им умения за 
комуникация са „отлични” или „много 
добри”, а 57% посочват същото за 
креативност и лидерски умения.

Увереността на студентите за 
цялостните им способности обаче 
контрастира с по-критична оценка 
от страна на работодателите.

Авторите на изследването - Габи 
Атфийлд и Кейт Пърсел, от Инсти-
тута за заетостта на University of 
Warwick, отбелязват, че само 55% 
от работодателите са доволни от 
работата и уменията на завършва-
щите. Едва 25% от работодателите 
казват, че младите хора - възпита-
ници и специализанти - са добре под-

готвени за работа, а 40% заявяват, 
че те са неподготвени.

И още нещо, запитани кои три 
фактора, според тях, са най-важни 
за работодателите, 33 на сто от 
студентите посочват „етичността 
в работата”, 28% - „добрите комуни-
кативни умения и 24% - „работата в 
екип”. Само 1% от студентите спо-
менават „търговски умения", 2% про-
цента „цифрова грамотност” и 4% - 
„компютърни умения”.

по материали от чуждестранния печат
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