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Наскоро във фокус на обществения 

дебат отново се оказа Азис и влияние-

то му върху подрастващите. Ученици 

били принудени да танцуват на мило 

тържество под звуците на песен на въ-

просния изпълнител. 

В моя личен свят Азис не съществу-

ва, но в общия ни такъв е навсякъде, 

както отбеляза и министър Игнатов. 

Съвсем нормално е да се „промъкне” и в 

училищната самодейност. И, честно 

казано, не виждам кой точно трябва да 

е виновен, кой да отнесе иначе спра-

ведливия гняв. Педагогът, позволил си 

да предпочете Азис пред Шопен, има 

право на собствен вкус, нали? За дечи-

цата няма нищо притеснително. Дори 

нито едно от тях да не харесва тази 

музика (което граничи с фантастично-

то) на техните години ще го приемат 

като забавление. Днес ще е Азис, утре 

Рики Мартин...

Все си мисля, че за предпочитане е 

свободата, макар и припълзяваща поня-

кога с Азис, пред онези години, в които 

нямаше Азис, но имаше неща, които ни-

как, ама никак не бяха интересни за слу-

шане и танцуване. Нямаше обаче и кой 

да се оплаче публично, че „Катюша” не 

изчерпва музикалното богатство на 

света. 
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студентски живот

Защо избрах този университет
Изборът на университет определено е доста трудно решение, което аз 

не осъзнавах по времето на моето кандидатстване. След като си избрах спе-
циалността, а именно Въздушно космическа техника (sounds cool, huh), първи-
ят източник на информация бяха университетските класации в Интернет. 
На водещи места в инженерните специалности години наред са университе-
тите в Аахен, Карлсруе, Мюнхен и Дармщадт. Не знам кое беше решаващо за 
избора ми, но в крайна сметка избрах Аахен. Гледайки назад, бих казал, че на-
ред с репутацията на университета има други важни фактори като града и 
големината на университета, които аз бях омаловажил. 

Как се кандидатства
За разлика от приема у нас, в повечето немски университети няма прием-

ни изпити, тоест – кандидатства се по документи. Освен диплома за средно 
образование се изисква и немска езикова диплома – Deutsches Sprachdiplom 
(от немски езикови гимназии), DSH или Test DAF. Естествено, има магистър-
ски програми на английски, за които не се изисква владеене на немски език, но 
ако човек има идеята да прекара няколко години от живота си в чужда държа-
ва, не е зле да може да говори с хората там...

Очакванията
Честно казано, в представите ми всичко беше доста по-розово. След 

пристигането ми, 3 седмици преди началото на семестъра, бях с големи оч-
аквания, всичко беше ново и интересно за мен, тъй като дотогава не бях 

АВИАЦИОННО ИНЖЕНЕРСТВО 
И АСТРОНАВТИКА 
В RWTH AACHEN UNIVERSITY

АВИАЦИОННО ИНЖЕНЕРСТВО 
И АСТРОНАВТИКА 
В RWTH AACHEN UNIVERSITY

Визитка
Име: Стефан Жолтовски
Град: Аахен 
Държава: Германия
Специалност: Авиационно 
 инженерство и 
 астронавтика
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стъпвал на немска почва. Приповдиг-
натият ми дух за момент беше из-
местен от фрустрацията при тър-
сенето на квартира. В малки 
студентски градове като Аахен 
това е невъобразимо трудно и изис-
кващо доста време. За щастие бях 
от късметлиите, които до началото 
на учебните занятия имаха сигурен 
покрив над главата си. Друг шок в 
началото беше, че в моята специал-
ност редом с мен бяха малко над 1 
000 първокурсника. При тази масо-
вост контактите с колегите опре-
делено стават по-трудни, особено 
за чужденците. Повечето немци 
имат особеността, че трудно за-
почват социални контакти. Но пък 
ако веднъж си „in”, трудно те загърб-
ват. Обратно към масовостта... 

В пети семестър от тези 1 000 
сме останали не повече от 300 и 
терминът „випуск” е изгубил смисъла 
си. Почти всички „влачат” изпити и 
завършват бакалавъра средно за 10-
11 семестъра. Фрустрацията наис-
тина е голяма – след цял месец учене 
по един предмет човек може да не го 
вземе. Но това доколкото знам е 
проблем в моя университет и не се 
отнася за повечето немски универ-
ситети. Но да не ставам много дра-
матичен... Ако човек все пак разпола-
га с някакво свободно време, 
определено има много възможности 
да разнообрази социалния си и култу-
рен живот. Партита, концерти и 
всякакви други event-и, малки екскур-
зии в близките страни – каквото му 
е на душа и джоб. Тук искам да посъ-
ветвам хората да не стават прека-
лено активни участници в българ-
ските съсловия, защото по този 
начин много хора се отчуждават от 
местните и не успяват да се ин-
тегрират.

Специалността
Luft- und Raumfahrttechnik или 

Aerospace Engineering - звучи забавно, 
но поне в началото рядко имах усмив-
ка на лицето. Технически, в първи се-
местър всички започнахме 
Maschinenbau или машинно инженер-
ство и едва в петия семестър си из-
брах специализацията. В първите ня-
колко семестъра се набляга на 
основите на всяка инженерна специ-
алност – висша математика, меха-
ника, термодинамика, симулационна 
техника и т.н. Тогава са и така наре-
чените Monsterklausur-и или зверски-
те изпити, при които повече от 50% 

са скъсани. С всеки изминал се-
местър обаче става все по инте-
ресно и човек се адаптира все по-
добре. В петия семестър вече 
имах щастието да се сблъскам с 
някои специални предмети като 
самолетостроене 1, а няколко ме-
сеца по-късно ще правя триме-
сечна практика и бакалавърската 
си работа в индустрията или ако 
използвам един цитат – „The fun 
starts here.” 

Финансовата част
Издръжката на месец зависи 

много от града и начина на живот 
и варира между 500 и 800 евро. За 
мен в Аахен 600 евро са доста-
тъчни. От тях 250 са за кварти-
ра, а ако човек избере да живее на 
общежитие, разходите могат да 
паднат до под 200 евро. Но за мяс-
то в общежитие се чака средно 6 
месеца. Разходите за Интернет и 
телефон за мен са около 40 евро 
месечно, а в зависимост от това 
дали човек сам готви или посеща-
ва мензата за храна се дава меж-
ду 150 и 250 евро месечно.

Що се отнася до таксите, до 
преди година те бяха 700 евро на 
семестър, но вече в цялата про-
винция Nordrhein-Westfallen те от-
паднаха (или поне до някоя сте-
пен). Сега плащам малко над 200 
евро на семестър за 
семестриален билет и задължи-
телните социални такси. Но пък 
със семестриалния билет мога да 
използвам всички публични транс-
портни средства в цялата про-
винция безплатно.

С какво се занимавате 
в момента

За съжаление в момента не ми 
остава време за каквото и да е 
било, но ако имах време за рабо-
та, щях да работя към някой ин-
ститут на университета като 
т. нар. Hiwi или студентски по-
мощник. Има всякакви позиции за 
всякакви специалности, работа-
та е по-интересна от миене на 
чинии или сервиране, и работното 
време е доста гъвкаво (обикнове-
но има дадена квота работни ча-
сове на седмица, която трябва да 
се изпълни, но човек сам определя 
разпределението).

Алтернатива на Hiwi работа-
та до миналия семестър за мен 



6|ОБРАЗОВАНИЕ И СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В ЧУЖБИНА

студентски живот

беше Formula Student тима на университета, в който сту-
дентите сами разработваме болид, произвеждаме го и се 
състезаваме с него на места като Хокенхайм и Силвър-
стоун. Там човек определено има какво да научи на прак-
тика и контактите, които добива, може по-късно да се 
окажат ценни. Към повечето немски университети има 
доста студентски организации и е почти сигурно, че чо-
век ще намери своето „нещо” за правене. И освен fun-а, 
наученото на практика и контактите, човек добива soft 
skills, които в работата след университета са доста 

важни. Определено подобни активности наред с 
обучението са препоръчителни – не само изглеждат до-
бре в биографията, но човек научава много.

Свободното време
През малкото свободни дни обичам да пътувам. Аахен 

не е най-интересният град на света, но   пък се намира на 
перфектното място – точно на границата с Белгия и Хо-
ландия, на два часа и половина път с влак до Париж, на 
един час полет до Лондон. Понякога се събираме хора, нае-
маме си кола и ходим на места като Париж или Амстер-
дам. Често си правя разходки до Кьолн, най-вече заради 
киното с оригинални версии там (в Германия са доста 
малко кината, в които пускат неозвучени филми).

В заключение мога да кажа, че студентският ми жи-
вот не изглежда точно така, както си го представях, чес-
то са се сменяли настроенията между „I belong here” и 
„What on EARTH I’m doing here!?”, но мисля, че не съм сбър-
кал с избора. Както Стив Джобс беше казал – точките в 
живота можем да свържем само гледайки назад... Така че 
само времето ще покаже. От мен, успех на всички (канди-
дат) студенти и следвайте сърцето си (колкото и клиши-
рано да звучи...).

разказа Стефан Жолтовски
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изпити и сертификати

Какво е Dental Admission 
Test (DAT) и към 
кого е насочен?

Това е компютърно базиран 
тест, от типа избор на един отго-
вор от няколко възможни, който е 
част от цялостна програма, която 
проверява общите академични въз-
можности, разбирането на научна 
информация и възприятията на кан-
дидати за обучение в дентални про-
грами във висши училища в САЩ и 
Канада.

Тестът се администрира от 
Американската дентална асоциация 
(АДА) вече повече от 60 години. 

Същността на теста и 
изисквания за явяване

Американската образователна 
система е структурирана по начин, 
според който постъпването в ден-
тално училище се предхожда от обу-
чение в колеж. До полагане на теста 
се стига след определени условия и 
полагането на други изпити в коле-
жите. Ето защо резултатите от 
DAT са част от цялостната проце-
дура по прием в дентална програма. 

Тестът е разделен на 4 секции: 
естествени науки, способности за 
възприятие, четене с разбиране и 
математика. Общата продължител-
ност на теста е 5 часа с включена 
почивка.

DENTAL ADMISSION 
TEST (DAT)
За прием в програми по дентална 
медицина в САЩ и Канада

СЕКЦИЯ ВЪПРОСИ ВРЕМЕ

Въведение 15 минути

Survey of Natural Sciences 100 90 минути

- Biology 40

- General Chemistry 30

- Organic Chemistry 30

Perceptual Ability Test 90 60 минути

- Keyhole 15

- Top/Front/End Visualization 15

- Angle Ranking 15

- Hole Punches 15

- Cube Counting 15

- Pattern Folding 15

Почивка 15 минути

Reading Comprehension Test 50 60 минути

Quantitative Reasoning Test 40 45 минути

- Mathematics 30

- Applied Mathematics (Word Problems) 10

Обзор в заключение 15 минути

Общо 280 5:00 часа
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Кандидатите трябва да имат поне една година 
обучение в колеж по предметите биология и химия 
(обща и органична), за да бъдат допуснати за явяване 
на теста. Тестът се държи наведнъж, не се допуска 
полагането му на части, според различните секции. 

Оценяване
То става по комплексен начин, тъй като не всички 

въпроси могат да бъдат оценени цифрово, и се взимат 
предвид само правилните отговори. Общата оценка е 
в скала от 1 до 30 като глобално няма преминаване или 
не на теста, а минимален резултат 17 се смята за по-
зитивен. Неофициалният резултат от теста се обявя-
ва веднага след полагането на теста, а официалният 
се изпраща към заявените от кандидата институции 
след 3-4 седмици.

Такса
Таксата за явяване на теста е 360 щатски долара. 

Тази сума не се връща и не се трансферира. В нея влиза 
изпращане на официалния резултат от теста до из-
браните дентални училища. Всяко друго изпращане на 
резултата, не посочено при записване за теста, се 
таксува с 30 щатски долара. 

Тестови центрове
Около 8 000 души годишно държат този тест в тес-

тови центрове в САЩ и Канада, списък с които може да 
се намери на www.prometric.com. Желаещият да учи ден-
тална медицина трябва на първо място да получи 
DENTPIN®. – уникална идентификация за кандидат-сту-
денти и студенти, привлечени в американската систе-
ма за обучение в областта на денталната медицина. 
Тази идентификация се получава с подаване по елек-
тронен път на молба в www.ada.org. От подаване на 
молбата кандидатът има 6 месеца за полагане на 
теста, а дати има много и през цялата година в най-
гъвкави варианти. 

Валидност
Наръчникът на Dental Admission Test (DAT) за 2012 г. 

не дава ясен и категоричен отговор по този въпрос. 
Посочва се, че в рамките на 90 дни от едно явяване мо-
жете да държите теста отново, ако резултатите не 
ви устройват.

Подготовка за полагането
На www.ada.org има примерни въпроси от теста, а 

комерсиални курсове и подготовки за полагането му 
категорично не се препоръчват. 

В САЩ има над 50 дентални училища и приемът в 
тях е високо селективен. Тестът Dental Admission Test 
(DAT), макар и твърде важен е само една от стъпките. 
Професионалната реализация в денталната медицина 
в САЩ е съпътствана от високи доходи и социален 
статус. Според официалната държавна статистика 
най-ниският годишен доход на такъв специалист е 55 
хил. долара, а най-добре платените печелят около и над 
166 хил. долара. За средностатистически се приема го-
дишен доход от около 111 хил. долара. Топ стоматоло-
зите печелят над 240 хил. долара на година. Е, струва 
си напрягането за един тест. 

материал на Ивайло Ганчев 
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образование в цифри

СТУДЕНТИ ПЛАН-ПРИЕМ ПРИЕТИ

Общо 71 780 64 369

Държавни висши училища 54 590 51 996

Частни висши училища 17 190 12 373

НЕЗАЕТИ МЕСТА ВЪВ 
ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА В 
УЧЕБНАТА 2011/ 2012

ДЪРЖАВНИ ВИСШИ УЧИЛИЩА

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 890 (12,6%)

Технически университет – София 359 (9,7%)

Колеж по телекомуникации и пощи – София 353 (56,8%)

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ 275 (6,3%)

Русенски университет „Ангел Кънчев“ 159 (5,9%)

Стопанска академия „Д. А. Ценов” – Свищов 155 (6,2%)

Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий" 125 (4,9%)

Химико-технологичен и металургичен университет – София 106 (10,8%)

ЧАСТНИ ВИСШИ УЧИЛИЩА

Бургаски свободен университет 1265 (63,2%)

Международен колеж „Албена" - Добрич 875 (77,4%)

Висше училище по агробизнес и развитие на регионите - Пловдив 714 (3,1%)

Европейски колеж по икономика и управление – Пловдив 512 (42,7%)

Висше училище по застраховане и финанси – София 431 (4,3%)

Колеж по туризъм – Благоевград 409 (68,2%)

Европейски политехнически университет – Перник 385 (84,6%)

източник: www.minedu.government.bg

Незаети места спрямо утвърдения план за прием
(Посочени са висшите училища с най-голям брой незаети места): 
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продължават обучението си в прес-
тижни университети - 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 специалности – иконо-
мика и финанси, бизнес и мениджмънт, 
архитектура, право, компютърни и 
инженерни науки, медицина. 

„За нас е удоволствие за пореден път 
да посетим Гимназия Златарски и се 
надяваме все повече български ученици 
да кандидатстват в LSE”, сподели 
Анджела Хейууд, координатор прием 
на студенти към London School of 
Economics, след визитата си в учили-
щето. Елица Манова, отличничка на 
гимназията от випуск 2011, продължи 
образованието си в LSE, специалност 
Финанси и счетоводство. Тази година 
Златина Дерменджиева от випуск 2012 
също е приета в този престижен уни-
верситет. „Доказахме, че българските 
ученици могат да се реализират в едни 
от най-труднодостъпните универси-
тети във Великобритания. Оказва се, 
че старанието в крайна сметка се 
възнаграждава”, коментира Даниел 
Парсънс, преподавател по история в 
Гимназия Златарски.

advertorial

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

„Радвам се, че ще завърша 
именно Гимназия Златар-
ски! Ако трябва да избирам 
пак, отново ще кандидат-

ствам тук – запознах се с прекрасни 
хора, научих много неща, бях част от 
необичайна за мен мултикултурна 
среда”, споделя Евгения Несторова, 
която ще завърши с две дипломи 
– българската диплома за средно об-
разование и диплома на International 
Baccalaureate Programme. Благодаре-
ние на утвърдения UCAS център 
към гимназията за кандидатсване 
в чужбина, Евгения вече е приета в 
Кралския колеж в Лондон.  

Международна гимназия „Проф. д-р 
Васил Златарски” е единственото 
училище в България, което обучава 
български и чуждестранни ученици по 
международните програми Pre-IGCSE 
(8-ми клас), IGCSE (9-ти и 10-ти клас) и 
International Baccalaureate (11-ти и 
12-ти клас). Учебната програма ин-
тегрира международното образование 
към българската образователна систе-
ма. Завършилите получават две дипло-
ми: българска за средно образование и 
международна IB. След като въведе 
International Baccalaureate през 2003 г., 
Гимназия Златарски отбеляза най-ви-
соки резултати, постигани от българ-
ски ученици на международните IB 
изпити. 

Приемният изпит в гимназията ще се 
проведе на 12-ти май 2012 (II етап). 
Изпитът е съобразен с материала, 
изучаван в 7-ми клас и съдържа компо-
ненти по математика, литература и 
тест езикова култура. За всички кан-
дидати и техните родители училище-
то организира информационна среща 
на 26-ти април 2012 от 17.30 ч. Ще 

бъдат представени особеностите на 
обучението в гимназията, изисквания-
та на училището и графикът на при-
емната процедура. Кандидатите и 
техните родители имат възможност 
да се срещнат с учители и настоящи 
ученици на гимназията. Гимназия Зла-
тарски дава възможност и на мотиви-
рани ученици от училища в страната 
и чужбина да се обучават в престиж-
ната International Baccalaureate програ-
ма след 10-ти клас. Кандидатите мо-
гат да се регистрират за изпит в 
училището всеки вторник и четвър-
тък, от 14.00 до 16.30 часа.

Успехите на училището са резултат 
от обучението по първокласни между-
народни програми, мотивацията на 
учениците и квалифицираните наши и 
чужди преподаватели. „Преподавате-
лите са чудесни, доста отворени към 
нови предизвикателства и определено 
си личи, че харесват това, което пра-
вят”, разказва Лорин Райчинова от 
випуск 2012. Освен интензивната 
подготовка по английски език ученици-
те на гимназията преминават обуче-
ние на английски език по природни, 
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. 

Вече 12 години в гимназията се препо-
дава по IB Diploma programme и досе-
га повече от 200 ученици успешно са 
получили своите международни дипло-
ми и сертификати в Гимназия Златар-
ски. Дипломантите на гимназията 

ОБУЧЕНИЕ ПО ИНТЕГРИРАНИ МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ

INTERNATIONAL BACCALAUREATE, PRE-IGCSE И IGCSE 

ЗА УЧЕНИЦИ ОТ 8-МИ ДО 12-ТИ КЛАС

MЕЖДУНАРОДНО СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ 
В ГИМНАЗИЯ ЗЛАТАРСКИ 
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Възпитаниците на ГПЧЕ 

„Йоан Екзарх” във Варна 

съчетават кулинарна 

страст и умения с идеи 

за благотворителност. В резул-

тат възниква вече наложилата 

се инициатива в училището - 

„вкусен базар”. Идеята на базара 

е да продава всякакви сладки 

кулинарни изкушения, изработени 

от самите ученици, а събраните 

средства отиват за определена 

кауза. Миналият месец органи-

зираната благотворителната 

акция е в подкрепа на училищ-

ната библиотека по желание на 

самите ученици, които искат да 

изберат и закупят художествена 

литература – повече интересни и 

запомнящи се заглавия, които все 

повече млади хора пропускат да 

прочетат. 

Организацията
Първоначалната идея се ражда и 

развива от учениците, със съдей-
ствието на училището в лицето на 
педагогическия съветник. След като 
заявяват желание за участие, всички 
ученици, включени в проекта, пое-
мат различни роли и задължения и в 
деня на базара организират изложбе-
ната част. В деня на базара са под-
редени маси с храна, обслужвани от 
екипи по двойки. Сформираните еки-
пи за продажба на сладостите отго-
варят дори на професионалните хи-
гиенни стандарти при работа с 
храна – на всеки щанд има задължи-
телно двама човека, като единият 
от тях е оборудван с ръкавици и през 
цялото време не пипа нищо друго, ос-
вен храна, а другият му съдейства 
във всички останали дейности. 

Въпреки, че базарът е предвиден в 
рамките на целия учебен ден, се 
оказва, че сладостите твърде бързо 
са изкупени – още до голямото меж-
дучасие почти всичко е свършило. 
Учениците и ръководството са по-
вече от доволни – след сладкото по-
хапване е събрана доста прилична 
сума, която ще попълни отлично 
фонда на библиотеката. 

Любопитен е фактът, че библио-
теката на училището никак не е бед-
на на качествени учебни материали 
– дори е печелила проекти и е закупи-
ла учебници и помагала и на трите 
езика, които се преподават в гимна-
зията – английски, немски и френски. 
Самите ученици обаче проявяват 
желание да намират в библиотеката 
и да четат повече художествена ли-
тература и затова търсят начин да 
я обогатят. След края на базара уче-
ниците изготвят списъци с книги, 
които са чели и препоръчват, или 
биха искали да намерят в библиоте-
ката– на този принцип ще се подбе-
рат кои заглавия ще бъдат закупени 
и дарени. 

Благотворителността 
като традиция

Благотворителната практика в 
ГПЧЕ „Йоан Екзарх” – гр. Варна не е 
новост, нито изолирана акция. Учи-
лището има дългогодишна традиция 
и опит с различни инициативи. С вре-
мето те са се превърнали в регуляр-
на и дори стандартна част от учи-
лищния живот. Ежегодният коледен 

концерт на гимназията събира сред-
ства в помощ на различни каузи – 
детски и юношески домове за деца 
без родителска грижа, лечение за 
тежко болни деца и различни социал-
ни каузи. Но докато преди учениците 
са се организирали според различни 
поводи, сега сами създават такива. 
Всъщност първият „вкусен базар” е 
организиран от деца в гимназията, 
които търсят начин да наберат 
средства за лечението на свой съу-
ченик. Освен сладкарски изделия, на 
тогавашния базар са включени и ръч-
но изработени бижута – в общи ли-
нии всеки, който може да направи 
нещо хубаво, се включва. Няма огра-
ничения за темата на базара, стига 
изложбените артикули да предизвик-
ват интерес и да се продават добре. 

Учениците от гимназията вече 
замислят следващата си кауза – ба-
зарът е планиран в края на учебната 
година, но мисията предстои да се 
уточни. Те имат желание да закупят 
нова училищна радиоуредба или да 
подобрят належащ проблем в мате-
риално-техническата база на учили-
щето, за която не са предвидени 
средства в бюджета. А защо не и да 
се включат в по-мащабна благотво-
рителна кауза – всичко зависи от де-
цата, а те вече са повярвали, че с 
нужното усилие и амбиция могат да 
постигнат целите си и дават при-
мера си на останалите. 

материал на Елица Петрова

„ВКУСНИ БАЗАРИ” С 
БЛАГОТВОРИТЕЛНА ЦЕЛ КУПУВАТ 
КНИГИ ЗА УЧЕНИЦИ ВЪВ ВАРНА
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Лятото за учениците 

може да бъде чудесно 

време за комбиниране 

на почивка с полезно 

чуждоезиково обучение. Летните 

езикови училища в чужда държава 

са именно такава възможност 

за полезно и приятно оползотво-

ряване на част от ваканцията. 

Условия, такси, дестинации – 

всичко това можете да научите 

от сайтовете и в офисите на 

консултантските фирми, които 

организират такива летни езико-

Катя Райчева: 
 
Юли месец на 2009 г. изпратихме 

най-големия ни син на летен лагер в 
Англия. 

Основният ни мотив бе подобря-
ване на нивото на владеене на езика 
и заедно с това преценихме, че 13 го-
дини е удачна възраст за първо са-
мостоятелно справяне в напълно не-
позната среда. Летният езиков 

ВРЕМЕ Е ЗА 
ЛЯТНО УЧИЛИЩЕ

Родителите
Отправихме им следните въпроси като насока за тяхното мнение за лятното езиково училище в чужбина:

С какви мотиви взехте решение да изпратите детето си на лятно училище?
Как подготвихте детето си, с какво е нужно да разполага?
Разумни ли ви се сториха разходите и от дистанцията на времето как оценявате това начинание - покриха ли се 
очакванията ви, разочаровани ли сте от нещо?
Какъв съвет бихте дали на родителите по отношение на летните училища в чужбина?

Дария Генова:

Целите на лятното езиково учи-
лище в чужбина бяха детето да изу-
чава езика в автентична езикова 
среда, да се запознае с историята и 
настоящето на една чужда страна и 
да създаде нови връзки с деца от 
други страни.

Фирмата, която организира лят-
ното езиково обучение, даде пълни и 

ви училища в чужбина. Личният 

опит е ценен ориентир за това, 

което ви очаква като родители 

и ученици. Потърсихме мнения 

и от едните, и от другите, за да 

добиете представа от „първо 

лице” как протичат тези летни 

училища.  

подробни указания за всичко необхо-
димо за успешното му провеждане. 
Това се отнася както за необходими-
те вещи и дрехи, така и за указания-
та за правилното протичане на 
учебния процес.

Разходите за проведеното езико-
во обучение са разумни и допустими. 
Резултатите от чуждестранното 
езиково обучение са много добри 
като вземем предвид както непо-
средствените резултати от обуче-
нието, обективизирани в заключи-
телните тестове, така и 
създадените връзки с деца от други 
страни и култури.

Вземайки предвид проведеното 
чуждо езиково обучение на нашия син 
и резултатите от него, препоръчва-
ме на родителите да се възползват 
от тази форма на обучение.
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Офис София
бул. Фритьоф Нансен 47, ет. 1, ап. 4
тел: 02/ 986 4001; 0889 086 089
Офис Пловдив
бул. Цар Борис III Обединител 128, офис 3
тел: 032/ 660 630; 0886 948 880
Офис Бургас
ТРИА Сити Център, ет.3, офис 8 
тел: 056/ 530 800; 0884 608 419

лагер предлага и запознанство с връстници от цял свят. 

Организаторите направиха съвместна среща на всички родители и 
децата, на които предстоеше пътуване. Получихме подробни инструкции 
и списък с необходимите вещи. Подготовката не бе по-различна от тази 
за обикновен летен лагер на планина; единствените разлики са допълни-
телна здравна застраховка и дебитна карта за ученика. Обясниха ни, че 
при обучението лагерниците са разделени в групи в зависимост от владе-
енето на езика, като в една група не се допускат повече от двама пред-
ставители на една държава. Идеята за максимално комуникиране на ан-
глийски е застъпена и при разпределяне на децата в допълнителните 
занимания и в спалните помещения. 

Преди да потвърдим участието на нашия син на летния лагер в колежа 
„Saint Michael”, се поинтересувахме за цени на подобни мероприятия. Сред-
ната стойност на престой на ден, без самолетни билети, се движеше в 
диапазона между 75 и 90 британски лири на ден. В таксата обикновено са 
включени престоят и обучението, забавленията в границите на колежа, 
както и полудневни екскурзии в околността. Допълнително се заплащат 
посещения на кино, сафари парк, „дисниленд” и др. 

От дистанцията на времето смятаме, че това са добре вложени сред-
ства. Летният езиков лагер е удачна комбинация между обучение и заба-
вление и добра възможност за младежите да се почувстват самостоя-
телни и пораснали, да погледнат на света с други очи.

Въпреки всичко, трябва да сте готови да простите за някои загубени 
вещи, забравени фотоапарати или телефони, за безразборно натъпкани-
те куфари при завръщане, но пък радостта от срещата на летището си 
заслужава всичко това.

Учениците
От учениците поискахме свободно да споделят впечатленията си. Ето 
какво разказаха те:

Иван Райчев: 

В края на учебната 2009-та година посе-
тих летен лагер в Англия и по-точно колежа 
„Saint Michael” до малкото градче Тенбъри 
Уелс, намиращо се на около 200 километра 
от Лондон. 

Това, което колежът предлагаше, беше 
от една до четири седмици престой, в зави-
симост от желанието на ученика, но оти-
вайки като група това означаваше един 
фиксиран период, или по-точно, в нашия слу-
чай – 2 седмици. Денят протичаше по след-

ния начин. Към 8:30 учениците биват извикани за закуска в главната сгра-
да на колежа. В 9:00 започват часовете по английски език. Първият ден се 
провежда тест, за да се определи нивото на всеки ученик и съответно да 
му се определи група. След обяда учениците се разделят на групи и всеки 
се занимава с избрания от него спорт, като инструктор наблюдава игра-
та или участва. Свободното време, оставащо след това, лично аз прекар-
вах в така наречената стая „Sports and Leisure”, където можеше да се иг-
рае тенис на маса, джаги, билярд, карти и други игри. След вечерята 
вечерният час за прибиране по стаите беше 21:30.
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Условията в общежитията бяха 
удовлетворяващи. Разделени на мъж-
ки и женски, стаите бяха за 3-ма или 
4-ма и се състояха от легла, бюро и 
гардероб, но бяха сравнително мал-
ки, явно с идеята, че учениците само 
ще спят там. Храната в стола на ко-
лежа беше много добра, менюто ви-
наги беше разнообразно и не беше 
задължително с традиционни ястия.

Като цяло за мен това беше 
страхотно преживяване и бих препо-
ръчал на всеки да посети такъв ла-
гер в чужбина, ако има възможност-
та.

Не очаквайте да станете профе-
сор по английски, все пак идеята на 
лагера е по-скоро да общувате как-
то с англичани, така и с други хора 
на вашата възраст, които учат ан-
глийски.

Теодор Генов: 

Моето лятно училище в Малта 
продължи две седмици. Първият ден 
пристигнах с деца от други страни. 
След като се настанихме в хотела, 
случайно разбрах, че камериерките 
са българки. По-късно с другите уче-
ници посетихме училището, в което 
се проведе обучението ни. Там ни 
предоставиха програма с учебните 
ни часове. Присъствието в час не 
беше задължително, но само който е 
присъствал в 90% от часовете полу-
чава накрая сертификат. За мен 
беше важно да получа този сертифи-
кат и прекарвах времето си, съобра-
зявайки се с учебната програма. В 
свободното си време ходех на плаж, 
взимах участие в организираните 
занимания от училище. Нямахме ве-
черен час, всеки преценяваше за 
себе си, в зависимост от това в кол-
ко часа трябва да посети училище на 
следващия ден. Мястото, където 
бях, се нарича Сейнт Джулиан – ку-
рорт, създаден предимно за такъв 
вид училище, с всякакви забавления, 
като всички дискотеки бяха на глав-

ната улица. Пари за вход не се искаха 
и всеки от нас можеше постоянно да 
сменя обстановката.

На аерогарата в Малта ни чака-
ше служител от училището, след ко-
ето бяхме откарани с микробуси до 
хотела. Като пристигнахме в хоте-
ла, ни разясниха методите на учили-
щето за обучение и хранене. Аз бях 
настанен в стая с японец и францу-
зин. Имаше младежи от почти всяка 
точка на света. Сприятелих се с 
мексиканци, французи, испанци и 
италианци. В началото имах леки 
притеснения, защото българин бях 
само аз, а другите се движеха на гру-
пи по народности. За мое щастие се 
приспособих бързо и се сприятелих с 
повечето от тях. Хранехме се в от-
брани ресторанти към училището. В 
един такъв ресторант установих, 
че голяма част от персонала е от 
българи. Като разбраха, че и аз съм 
българин, ме почерпиха. Една вечер 
бях на вечеря с групата на французи-
те, където се запознах с едно моми-
че, което за моя изненада говореше 
добре български. Оказа се, че е живя-
ла в София от 5 до 10-годишна 
възраст.

Нещото, което много ми хареса 
там бяха организираните от учили-
щето партита, едно от които беше 
вечерна разходка с яхта из Среди-
земно море. Там имаше DJ, храна и 
алкохол. Спряхме в един от заливи-
те, където прекарахме няколко часа 
и скачахме от яхтата в морето.

Обучението допринесе за по-до-
брото практикуване и усвояване на 
изучавания от мен език, както от не-
посредственото обучение, така и 
от неформалните контакти и кому-
никации с останалите ученици от 
други страни.

Хареса ми това, че всички бяха 
добре настроени един към друг, без 
значение от народността. Всички 
заедно се учихме и забавлявахме. С 
някои от тях и до сега поддържам 
връзка чрез Интернет.

средно образование
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За своите страхотни преживявания 
в Ница през 2011 година ни разказа 
Бианка, която пътува с Ориндж БГ 

„Здравейте, Orange :)

Благодаря много за прекрасното преживяване! Откакто 
се върнах от Ница съм нов човек!

Заминах една неделя през август от летището в София 
малко предубедена, но... напразно! Оказа се чудесно! На ле-
тището бях посрещната от „домакинята" ми във Франция, 
която беше довела и бъдещата ми съквартирантка - Бети. 
На следващата сутрин тя ни закара до училище и ни даде 
доста полезна информация. И двете бяхме нови в училище-
то, но бързо си намерихме приятели. След начален тест бя-
хме разпределени в групи, според нивото си. Освен това 
предоставиха възможност на по-напредналите като мен да 
изберат курс по интереси (в моя случай - журналистика). И 
двете ми преподавателки бяха много компетентни, разбра-
ни, мили и дори чаровни. Помогнаха ми не само с езика, но и 
с много допълнителна информация за Франция и нейните 
обичаи, както и за уникалния начин на живот в Ница. Вечери-
те прекарвах със съучениците и приятелите си в училище. 
Това беше шанс за мен да опозная, поне малко, и други култу-
ри и любопитни подробности за държави не само от Европа, 
но и от целия свят!

Не след дълго се потопих изцяло в обстановката, спри-
ятелих се с много нови хора... Дори свикнах всеки ден да виж-
дам усмивката на продавача, от който си купувах плодове 
или на шофьора на автобус, спрял да ме изчака (благодаре-
ние на него не закъснавах толкова често за училище:). Един-
ственото, което не ми допадна, беше множеството учени-
ци, които разговаряха помежду си на родния си език или на 
английски. Мисля, че това беше пречка за тях да свикнат с 
езика, но за мен, тъй като бях единствената българка, беше 
начин да упражня фрази на английски, немски, испански, дори 
полски. Речникът ми се обогати неимоверно много, а и свик-
нах с прекрасния френски с безупречен акцент, който не бих 
могла да чуя от учителите си в България.

Но макар и весело и ползотворно, изпълнено със смях, 
слънце, плаж и много шеги на френски, времето ми там 
свърши. Беше ми много трудно да се разделя с всички и най-
вече с великолепната вечеря на моята "френска майка"... Две 
седмици след пристигането ми в Ница се сбогувах с този 
великолепен град със сълзи на очи...Така че, моля ви, съвет-
вайте вашите бъдещи клиенти да заминат за възможно 
най-дълго време, няма да съжаляват!

Благодаря отново!"

Бианка Иванова, 17 години

материал на списание „Образование и специализация в чужбина”
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МВА
КАКВО Е МВА?

До преди 15-ина години отговор 
на този въпрос в България можеха да 
дадат доста ограничен кръг хора. 
Днес вероятно този кръг доста се е 
разширил, а МВА обучението е доста 
по-познато. 

МВА (Master in Business 
Administration) по дефиниция е магис-
търска програма в областта на биз-
нес специалностите, а по същество 
е и най-престижната следдипломна 
квалификация в мениджмънта. МВА 
дипломата е международен атес-
тат за качествено бизнес образова-
ние, през който минава пътят за из-
граждане на успешна кариера на 
мениджър. Иначе казано, МВА или 
ЕМВА (Executive MBA) - програмата, 
предназначена за хора с натрупан 
стаж на мениджърска позиция, 
т. нар. висш мениджърски състав - 
са приети за необходимата и изис-
квана образователна квалификация, 
ако искате да станете част от най-
високите нива в бизнес йерархията. 
За съжаление това се отнася повече 
за компаниите в чужбина и в по-мал-
ка степен за бизнеса у нас.

НА КОГО МУ ТРЯБВА МВА?
МВА програмите са създадени 
основно за: 

 • мениджъри на средно или ви-
соко управленско равнище, 
на които предстои израст-
ване в йерархията в органи-
зацията, където работят;

 • предприемачи със собст-
вен бизнес, които често за-
вършват магистратурите 
по бизнес администрация;

 • служители в държавната ад-
министрация, както и в непра-
вителствени организации.

специалност на фокус

НАЙ-ИЗВЕСТНАТА СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ



ОБРАЗОВАНИЕ И СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В ЧУЖБИНА|19

Имайте предвид обаче, че не е необходимо да имате 
завършено икономическо образование преди да запишете 
МВА или ЕМВА. Много често от МВА обучението се въз-
ползват инженери, архитекти, прависти, педагози и дори 
лекари. Програмите са така структурирани, че при всеки 
модул се поднася накратко общата въвеждаща информа-
ция, след което се развиват практически казуси, които са 
близки до ежедневната работа на участниците в програ-
мите. Обикновено кандидатите за МВА програмите имат 
средно около 7 години професионален опит.

КАКВИ ФОРМИ НА 

ОБУЧЕНИЕ СЕ ПРЕДЛАГАТ

МВА програмите основно се осъществяват под три 
форми – full time, part-time и distance learning, което ще рече, 
че в първия случай трябва да отделите изцяло времето си 
на програмата, във втория обучението протича през уик-
ендите и във време, съобразено с работния ритъм на кан-
дидатите, а третият вариант е дистанционна форма на 
обучение. ЕМВА се изучава през уикендите, веднъж месеч-
но и респективно може да отнеме най-много време. Про-
дължителността на тези програми обикновено е от 1 до 
3 години. 

КАКВО СЕ ИЗУЧАВА 

В МВА ПРОГРАМАТА

Специалистите са единодушни, че МВА обучението е 
въпрос на придобиване на ключови компетенции и практи-
чески умения, приложими в реалния бизнес днес и за на-
пред. Основното ядро на програмите обикновено включва 
обучение във фундаментални бизнес области – финанси, 
управление на човешки ресурси, маркетинг, мениджмънт и 
специализация във всяка една от тях или в нещо по-различ-
но. Всяка МВА програма обаче има своя идентичност и 
специфика.

Ето примерна структура на МВА програма с профил 
Мениджмънт:
Core Business Fundamentals 

 • Strategy 

 • Finance 

 • Operations 

 • Marketing 

Analytical Fundamentals 

 • Managerial Economics 

 • Statistical Analysis for Management 

Leadership Essentials 

 • Management Communications 

 • Foundations of Teamwork and Leadership 

 • Additional Management Core 

 • Legal Studies Core

В МВА се изучават и различни начини за водене на пре-
говори, обучават се за взимане на решения, посещават се 
семинари за мотивация на колектив, усъвършенстване на 
говорни умения и прочее похвати, които трябва да ги раз-
вият и превърнат в бизнес мениджъри от най-висок клас.

КАК ДА ИЗБЕРЕМ 

МВА ПРОГРАМА

Историята на МВА обучението извежда на преден план 
5 основни критерия при подбор на МВА програма: 

 • възможност за стипендии и финансова помощ;

 • репутацията на учебното заведение;

 • кариерното развитие с конкретната програма;

 • качеството на преподавателския състав;

 • възвращаемост на инвестицията.

 
Проучването и получените отговори и информация по 

тези критерии трябва да доведат до избор на МВА про-
грама. 

Друг важен въпрос е дали програмата да бъде в Бълга-
рия или в чужбина. Тук изборът се определя до голяма сте-
пен от плановете за професионална реализация и кариера 
на кандидата. Тъй като МВА програмите създават много 
добри бизнес контакти, добре е обучението да бъде там, 
където кандидатът вижда своята реализация в следващи-
те 5 години. 

ПОЛЕЗНИ САЙТОВЕ 

ЗА ПРОУЧВАНЕ:

 • www.mba.com

 • www.topmba.com

 • www.businessweek.com

 • www.forbes.com

 • www.ft.com

 • www.mbaassociation.org

 • www.mbaprograms.org

специалност на фокус
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КЛАСАЦИИ, КОИТО МВА КАНДИДАТИТЕ МОГАТ ДА ПОЛЗВАТ

Източник Програми
Срок на 

публикуване

Райони, 

които 

обхваща

Методология

Aspen Institute

Beyond Grey Pinstripes 

World MBA Ranking

MBA Годишно Цял свят

Класира МВА програмите на основа на тяхното 

отношение към социални и екологични въпроси. 

Проучват се 590 училища. Информацията се съби-

ра от проучвания във факултетите, на курсовите 

работи и подкрепа от самото училище. 

Business Week Full-Time MBA 
Четни 

години
Цял свят

Проучване сред завършилите, сред работодате-

лите и сред класациите за интелигентност. 

Business Week
Executive 

MBA

Нечетни 

години
Цял свят

Основава се на три самостоятелни проучвания 

на завършили EMBA (2009, 2007 и 2005) и на дирек-

торите на EMBA програмите. Студентите оце-

няват нивото на преподаване, кариерните въз-

можности. 

Financial Times Full-Time MBA Годишно Цял свят

Основава се на проучване сред завършващите 

МBA (заплащане, възможности за кариерно разви-

тие, международен опит, проучвания)

Financial Times
Executive 

MBA
Годишно Цял свят

Основава се на проучване сред завършващите 

МBA (заплащане, възможности за кариерно разви-

тие, международен опит, проучвания)

The Economist Full-Time MBA Годишно Европа
Основава се на данни от 135 училища и проучване 

сред студентите на всяко едно.

The Economist Full-Time MBA Годишно Цял свят
Основава се на данни от 135 училища и проучване 

сред студентите на всяко едно.

The Forbes Magazine Full-Time MBA Годишно САЩ

Базира се на възвращаемостта на инвестициите 

на завършилите студенти през последните пет 

години.

US News & WR
Business 

Schools
Годишно САЩ

Основава се на проучване на 426 магистърски 

програми в САЩ (резултатите от GMAT, средни-

те оценки, начална заплата, ниво за безработица 

сред студентите).

Wall Street Journal
Accelerated 

MBA
Годишно Цял свят

Основава се на 3 проучвания сред бивши и 

настоящи студенти и се проучват способности, 

лидерски умения и впечатления на студентите.

 •  Бъдете критични към класа-
циите, не им се предоверя-
вайте. Защо ли класациите 
са толкова много и толкова 
често публикувани? 

 • Класациите не отразяват всич-
ките МВА програми на пазара. 
Те предоставят информация за 
най-добрите, но все пак това е 
просто селекция (а не са всички).

 • Имайте предвид, че класациите 
отразяват най-масовите програ-
ми – тези, които имат най-мно-
го студенти. Тоест има доста 
добри програми, които остават 
извън борда на проучванията. 

 • Някои класациите отразяват 

само един критерий, например 
ръста на заплатата и възвра-
щаемостта на инвестициите 
няколко години след завършване. 
Това не отразява качеството на 
образованието, което може да е 
съществено за правилния избор. 

 • Винаги четете методологията 
на проучването – как са събира-
ни данните, как са обработвани 
и проверявани. Източници като 
The Financial Times, The Economist, 
Business Week, US News & World 
Report дават подробна информа-
ция за това. 

Друг важен критерий е акреди-
тацията от независим и признат из-

точник. Трите важни акредитацион-
ни институции са: 

 • AACSB International (Association 
to Advance Collegiate 
Schools of Business);

 • AMBA (Association of MBAs);

 • EQUIS (European Quality 
Improvement System), run by the 
EFMD (European Foundation for 
Management Development). 

МВА ИЛИ 

ЕМВА (EXECUTIVE MBA)?
„Дали ще избере МВА или ЕМВА, и 

под каква форма, зависи от самия 
кандидат, от това дали работи в 
момента и какъв професионален 

специалност на фокус
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стаж има”, казва проф. Лесли Цамози, 
лектор и академичен директор на 
ЕМВА в CITY College (филиал на 
University of Sheffield). И допълва: 
„Има важни прилики между МВА и 
ЕМВА. Първо учебната програма и на 
двете програми е много еднаква; въ-
преки митовете за обратното, 
ЕМВА не е по-лесна от МВА; работа-
та, критериите за завършване и за-
дълженията от гледна точка на из-
искваните усилия са същите. 
Международните агенции за акреди-
тация, като AMBA, EQUIS и AACSB 
се грижат програмите да се допъл-
ват. Проблемът който срещат 
ЕМВА студентите е балансът меж-
ду студентските, работните и 
семейните задължения. 

Има и някои важни различия меж-
ду МВА и ЕМВА. Програмите за ЕМВА 
обикновено изискват най-малко 3 го-
дини професионален опит, докато 
при тези за MВА професионалния 
опит не е задължителен, като в мно-
го случаи не е условие за приемане. 
Курсови работи при ЕМВА са възла-
гани, като се взема предвид вида на 
компанията, в която работи студен-
та, докато при МВА те са по-общо 
ориентирани.”

ПЛЮСОВЕТЕ 

ОТ МВА ОБУЧЕНИЕТО

МВА програмите са изключител-
но практически насочени. Те са съз-
дадени, за да дават ключови знания и 
умения с незабавно практическо при-
ложение. Другият им голям, дори 
фундаментален и основен плюс е 
мрежата от бизнес контакти, кои-
то всеки обучаващ се ще може да на-
прави. Лекторите на най-престиж-
ните програми са академични 
светила и представители на реал-
ния бизнес със сериозна репутация и 
световна известност. 

МВА програмите са шанс за реа-
лизация още по време на обучението 
в тях, защото са обвързани с голе-
мия бизнес. Проектите, по които ра-
ботят МВА кандидатите често са 
поръчани и следени от големите све-
товни компании. Демонстрирате ли 
качества, може да получите изгодно 
предложение за работа.

От МВА обучението се очаква да 
произтекат конкретни кариерни и 
финансови ползи, които най-кратко 
могат да се изразят като – по-висо-
ка позиция, по-висок доход.

ПРИЕМ
Всяка МВА програма има своя 

специфика и като процес на обуче-
ние, и като условия за прием. На пър-
во място трябва да припомним, че 
задължително условие за прием в 
такава програма е да имате бакала-
върска степен. В много редки случаи 
в ЕМВА програмите се допускат кан-
дидати без диплома за висше образо-
вание. Тогава обаче изискването за 
стаж е над 10 години. Кандидат със 
средно образование се приема само 
ако докаже сериозни практически 
знания и професионално развитие 
(например предприемач с успешен 
дългогодишен бизнес, който по една 
или друга причина не е придобил ба-
калавърска диплома). На второ мяс-
то имайте предвид, че глобално по-
гледнато в добрите МВА програми 
се влиза след сериозна селекция, коя-
то нараства колкото по-престижно 
става бизнес училището. 

В по-голямата си част МВА про-
грамите се преподават на английски 
език. Какъвто и сертификат да ви 
поискат, резултатите трябва да са 
в най-високата скала. Често не са 
посочени конкретни параметри, а се 
упоменава, че кандидатите трябва 
да имат отличен писмен и говорим 
английски език. Понякога програми-
те се преподават на два езика – на-
пример френски и английски – тогава 
е възможно да ви трябват сертифи-
кати и за двата езика. Най-често из-
исквани са резултати от GMAT 
(средните резултати в някои от най-
добрите училища – от 650 до 750 
точки), а понякога университети в 
САЩ могат да ви поискат SAT вмес-
то GMAT. 

GMAT (Graduate Management 
Admission Test) е стандартизиран 
тест за магистърски програми за 
университети в САЩ и Канада. Това 
е изпит за завършилите икономиче-
ски специалности и желаещи да про-
дължат образованието си в бизнес 
училища и кандидатстващите за 
МВА програми. 

GMAT се държи на английски език 
и задължително се ползва компютър. 
Изпитът се състои от: 

 • Първа част:(Analytical Writing) 
две есета, като за вся-
ко имате по 30 мин. 

 • Втора част: математическа 
(Quantitative Section) - продъл-
жителност 1 ч. и 15 мин.

 • Трета част: (Verbal) проверява 
знанията по английска грамати-
ка и също е от 1 ч. и 15 мин. 

Получавате четири оценки, от 
които най-важната оценка е общият 
брой точки за целия изпит. Получава-
те и отделна оценка за частта по 
математика. Минималният брой 
точки, който можете да получите на 
изпита е 200, а максималният – 800. 
Две трети от явяващите се пости-
гат резултати между 200 и 600 точ-
ки. 

Имате право да се явите неогра-
ничен брой пъти на изпита, но между 
две явявания трябва да има поне 30 
дни. Оценката от изпита е валидна 
5 години.

СТАЖ

Трудовият стаж е задължителен 
за ЕМВА програмите и той трябва 
да е поне 5 години. Колкото до МВА, 
там можете да попаднете и на про-
грами, които не изискват трудов 
стаж (тенденцията е това изисква-
не да отпада все по-често), а когато 
се посочва такова изискване, то не-
обходимият стаж обикновено е 3 го-
дини и нагоре.

В един обобщен план, кандида-
тът за МВА програма трябва да е 
завършил бакалавърска степен, вла-
деещ много добре английски език и 
положил GMAT тест с отличен ре-
зултат. Кандидатът за ЕМВА про-
грама е мениджър на висока позиция 
с няколко години стаж на такава 
длъжност, притежаващ лидерски ка-
чества, амбиция, комуникативни 
умения и отличен английски език. 
Подкрепата от работодателите в 
този случай може да е от ключово 
значение. 

ПРЕПОРЪКИ

Препоръките за кандидат в МВА 
програма обикновено е необходимо 
да бъдат предоставени от ръково-
дител от настоящата или предход-
на месторабота. Ако кандидатът е 
предприемач, препоръка може да 
бъде предоставена от негов бизнес 
партньор или дори клиент. 

Не на последно място, реална 
представа за професионалния опит 
на кандидата се добива по време на 
интервюто, което е част от проце-
дурата по прием на кандидати за 
МБА програми в повечето универси-
тети по света.
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ТАКСИ
МВА програмите са едни от най-

скъпите следдипломни квалифика-
ции. Всъщност ЕМВА програма в ня-
кое от топ училищата в света 
спокойно могат да минат за най-скъ-
пата диплома в образованието изоб-
що, защото цифрите достигат до 
100-170 000 евро. Най-общо казано, 
МВА програмите се движат между 
10 000 и 80 000 евро.

(Четете за най-скъпите МВА 
програми в света на страница 59.)

ФИНАНСИРАНЕ 

НА МВА ОБУЧЕНИЕ

Финансирането на скъпа инвес-
тиция като МВА дипломата често е 
комбинация от различни източници – 
лични средства, финансиране от ра-
ботодателя, студентски или потре-
бителски банков заем, стипендия. 
През последните няколко години в 
България се увеличи броят на сту-
дентите, които се обучават в МВА 
програми с пълно или частично фи-
нансиране от работодателите си. 
Основната концепция за финансира-
нето на МВА образованието е, че то 
е лична инвестицията с бърза и до-
бра възвращаемост.

МВА ПРОГРАМИ В 

БАЛКАНСКИЯ РЕГИОН

Около 200 бизнес училища пред-
лагат МВА програми в Централна и 
Източна Европа. Около 50 са висши-
те училища на Балканите, в които 
можете да получите МВА диплома. 

БЪЛГАРИЯ

 • Американски универси-
тет в България

 • Висше училище меж-
дународен колеж

 • Сити Сиатъл, Правец

ТУРЦИЯ

 • CITY College - International Faculty 
of the University of Sheffield 

 • Istanbul Bilgi University 

 • Istanbul University 

 • Bogazici University 

 • Koç University 

 • Bilkent University 

 • Sabancı Universitesi 

 • Middle East Technical University 

 • Yeditepe University 

 • Fatih Üniversitesi - Fatih University 

 • Okan University 

 • Işık University 

 • Maltepe University 

 • Eastern Mediterranean 
University

МАКЕДОНИЯ

 • University American 
College Skopje 

 • St. Cyril and Methodius 
University

РУМЪНИЯ

 • CITY College - International 
Faculty of the University 
of Sheffield 

 • Bucharest School of 
Management (BSM) 

 • Maastricht School of 
Management Romania 

 • WU Executive Academy 
- Bucharest 

 • Institute for Business 
and Public Administration 
Bucharest (ASEBUSS) 

 • Universitatea Agora 

 • Tiffin University at 
University of Bucharest

СЪРБИЯ

 • CITY College - International 
Faculty of the University 
of Sheffield 

СЛОВЕНИЯ

 • Univerza v Ljubljani - 
University of Ljubljana 

 • IEDC - Bled School 
of Management 

 • University of Maribor

СЛОВАКИЯ

 • Comenius University

ГЪРЦИЯ

 • CITY College - International 
Faculty of the University 
of Sheffield 

 • Athens University 
of Economics and 
Business (AUEB) 

 • ICBS - Thessaloniki 
Business School 

 • ALBA Graduate 
Business School 

 • Athens Graduate School 
of Management

 • University of Piraeus
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ХЪРВАТСКА

 • COTRUGLI Business School

 • University of Zagreb

 • IBC Henley in Croatia

 • International Graduate Business 
School Zagreb (IGBS Zagreb)

АЛБАНИЯ

 • The University of New York in Tirana

Ясно е, че МВА обучението в аме-
риканските и западноевропейски 
бизнес училища е от най-високата 
класа и това е видно в авторитет-
ните класации на Aspen Institute 
Beyond Grey Pinstripes World MBA 
Ranking, Business Week, Financial 
Times, The Economist, The Forbes 
Magazine, Wall Street Journal. За МВА 
програмите в нашия регион Улрик 
Расмусен, от „Педерсен и партньо-
ри”, международна консултантска 
фирма с офис в Букурещ, споделя: 
„Знанието, което се получава от 
МВА програмите в училищата от 
Централна и Източна Европа, все 
още е твърде теоретично, особено 
когато повечето преподаватели са 
академични професори, а не практи-
куващи в реалния бизнес професио-
налисти.”

Марк Стодарт, мениджър в 
Association of MBAs (AMBA), пък по-
сочва: „В следващите години очаква-
ме увеличаване в предлагането на 
МВА програми в Централна и Източ-
на Европа.” Добре е, че ще има по-го-
лям избор, но МВА дипломата все 
още повдига въпроси със своето из-
плащане, особено ставайки дума за 
реализация у нас или в региона. За-
плащането все още е доста далеч 
от стандартите в САЩ и Западна 
Европа. Годишният доход на специа-
лист с МВА диплома в Източна Евро-
па е 47 500 щатски долара, в Западна 
Европа е 85 600 щатски долара, а в 
САЩ – 87 700 щатски долара.

Средната заплата на завършили-
те МВА в Русия е 71 235 щатски до-
лара, в България – 41 175, в Гърция – 
36 694, а в Украйна – 31 733. Направо 
удивително и невероятно изглежда, 
че по този показател изпреварваме 
Гърция, а странно или не - изостава-
ме от Русия почти два пъти. 

(Данните са на QS Top MBA Jobs and 

Salary Trends report 2010/ 2011.)

Къде и как се позиционират хората с МВА диплома на пазара на труда 
у нас? 

По мои наблюдения най-много MBA дипломирани работят в банковия сек-

тор, в сферата на маркетинг и финанси в големи международни компании 

или такива с чуждестранно участие.

Тази квалификация цени ли се по същия начин, както в 
западноевропейските държави и САЩ? Истина ли е, че не дава 
конкурентно предимство?

В българските клонове на международните компании MBA се цени по съ-

щия начин, както в Западна Европа и САЩ. Все пак стандартите в една та-

кава компания са еднакви за всички нейни клонове, независимо от географ-

ските ширини. По същия начин стои и въпросът с възнаграждението. За 

българските компании водещи изисквания за позицията „Мениджър” са опи-

тът в конкретната сфера, доброто познаване на сектора, създадените 

бизнес контакти и взаимоотношения. В този смисъл кандидат с MBA, при-

добита в най-престижния западен университет, но без управленски опит в 

конкретен сектор, по-скоро не би бил предпочетен пред кандидат със соли-

ден мениджърски опит и доказани професионални успехи, но без МВА дипло-

ма.

Какво да очаква като заплащане и кариерно развитие човек, който за 
първи път търси реализация в България с МВА диплома?

От голямо значение за професионалната реализация е рангът на учебно-

то заведение, от което е придобита дипломата по МBA. От това зависи и 

първоначалното позициониране на кандидатите в дадена компания на ниво 

длъжност и възнаграждение. В случай че служителят завърши MBA, докато 

работи в дадена компания, очаква се да му бъде предложено развитие в съ-

щата, съответно и възнаграждението му също би следвало да се повлияе.

списание „Образование и специализация в чужбина”

ОТ ГОЛЯМО ЗНАЧЕНИЕ ЗА 
ПРОФЕСИОНАЛНАТА 
РЕАЛИЗАЦИЯ Е РАНГЪТ НА 
УЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, 
ОТ КОЕТО Е ПРИДОБИТА 
ДИПЛОМАТА ПО МBA

Даниела Солачка, специалист „Подбор” 
и кариерен консултант в „Джобтайгър”:
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Визитка: 
От 1991 г. д-р Филипович е лектор, 
МBA директор и академичен дирек-
тор в IEDC – Bled School of 
Management. Завършва електриче-
ско инженерство в Университета в 
Загреб, Хърватия, от където полу-
чава и магистърската си степен по 
компютърни науки. Докторската си 
степен по мениджмънт получава от 
Свободния университет в Амстер-
дам. Има дипломи още и от универ-
ситетите Станфорд и Харвард.

Д-р Филипович води курсове по Ос-
новно управление и Бизнес етика. 
Той е автор или съавтор на шест 
книги и повече от тридесет работ-
ни казуси, канен е за гост-лектор в 
редица бизнес училища в Европа и 
Северна Америка.
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Д-р Ненад Филипович, лектор, МBA директор и академичен 
директор в IEDC – Bled School of Management: 

МBA Е ИНВЕСТИЦИЯ, КОЯТО СЕ 
ПРАВИ ВЕДНЪЖ В ЖИВОТА 

Уверете се, че сте разбрали какво е стойностното за вас при такава 

инвестиция и бъдете готови да разгледате възвращаемостта в

по-дългосрочна перспектива.

Отрази ли се световната 
икономическа криза на търсенето 
на МВА програми и на тяхното 
академично портфолио?

Вярвам, че връзката съществува в 

двете посоки. От една страна, мно-

го МВА програми преди световната 

криза бяха фокусирани върху „техни-

ческата” страна на управлението. 

Тяхната структура и подход към обу-

чението бяха фокусирани върху коли-

чествените въпроси и върху корпо-

ративните финанси в частност, 

оставяйки много за подобряване в 

сферата на личните и организацион-

ни умения, свързани с ролята на биз-

неса в обществото и отговорното 

лидерство. Не е изненада тогава, че 

безотговорното управление на фи-

нансовите институции беше пряка-

та причина за глобалната криза. От 

друга страна, търсенето на MBA 

програми от началото на кризата 

досега е нестабилно. В Северна Аме-

рика търсенето повече или по-малко 

се върна обратно към нивата от-

преди кризата, но в Европа все още 

е значително под тези нива. В също-

то време много училища преосмис-

лят структурата на техните MBA 

програми и се опитват да ги напра-

вят по-адаптивни към новата ситуа-

ция, вземайки предвид наученото по 

време на кризата. Приятно ми е да 

отбележа, че и моето училище е 

едно от тези, които се фокусираха 

върху „правилните проблеми” много 

преди кризата, която само потвър-

ди, че сме поели в правилната посо-

ка. 

Споделяте ли мнението, че МВА 
програмите на американските 
и западноевропейските висши 
училища често не са пригодни за 
бизнес условията на Балканите?

По-общ отговор на въпроса ви би 

отразил силни стереотипи, а ние 

знаем, че стереотипите са толкова 

опасни, колкото могат да бъдат и 

полезни. Аз предлагам малко по-раз-

лична гледна точка. Отличните про-

грами са отлични, имайки необходи-

мото универсално ядро и давайки 

възможност за интегриране в мест-

ния контекст. Нашата MBA програ-

ма е изключително добре приета „на 

Балканите“, но също така и от учас-

тниците и корпоративните ни 

партньори от цял свят. На основа 

на собствените ми изследвания вър-

ху стратегическата промяна в упра-

влението, бях изненадан да видя, че 

всички ключови концепции са на 90% 

(и дори повече) приложими навсякъде 

по света. Каквото трябваше да 

бъде коригирано, обикновено бе 

свързано с културните и ценностни 

системи, следователно - в зависи-

мост от настройката на национал-

ната или регионалната среда, но и 

на конкретната корпоративна кул-

тура. Така че не обвинявайте „амери-
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студентски живот

IEDC - Bled School of Management  |  Prešernova cesta 33  |  4260 Bled  |  Slovenija  |  +386 4 57 92 500  |  info@iedc.si
www.iedc.si

 Have you recently assumed managerial responsibilities?

 You have up to 5 years of work experience?

 You would like to get a better management overview 
and develop managerial skills?

 Eager to meet 50 other curious young people like you 
in the beginning of July?

 Are you curious to learn new things and have fun?

 Have you just graduated and are about to graduate?

 Are you eager to learn about business and management?

 Ready to join an international bunch of youngsters in July 
in Slovenia?

July 1 - 13, 2012

If so, then our International summer school for 
young professionals is the right choice for you.

If so, then apply for our International summer school for graduates.

YOUNG 
MANAGERS 
PROGRAM

DISCOVER 
MANAGEMENT 
PROGRAM

Application deadline May 31st

July 10 - 18, 2012
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канците”, за лошите MBA програми, 

които не са подходящи за някои спе-

цифични бизнес условия, но по-скоро 

обвинявайте лошите училища, пред-

лагащи подобни програми, където и 

да са ситуирани в света.

Кой е най-същественият аспект 
при избор на МВА програма?

Преди всичко обмислете какви са 

нуждите ви. Ако желаете да стане-

те мобилни в международен аспект, 

потърсете програма, която ще ви 

позволи да създадете и развиете 

международен начин на мислене и 

умения, както и международна кон-

такта мрежа. Ако се стремите да 

се движите в посока към менидж-

мънт от общ тип (по-скоро към про-

фесионално задълбочаване), тогава 

потърсете програма с висок про-

цент на интегративни теми (а не 

аналитични такива) и с по-висока 

възраст на участниците. Винаги 

проверявайте препоръките на пре-

подавателите, дали преподават в 

повече училища и дали са свързани с 

„реалния живот” като консултанти/ 

работещи специалисти, предлагащи 

професионално обучение, което е по-

добре от академици, работещи с 

ученици. И накрая, но не на последно 

място, търсете приятна обстанов-

ка, в която ще се обучавате, и стра-

хотните колеги, които вероятно ще 

срещнете там. Къде и с кого ще из-

карате такъв значителен период от 

своя живот е доста важно, така че 

търсете неофициални сведения или 

още по-добре - опитайте да посети-

те мястото или да говорите с ня-

колко бивши възпитаници. 

МBA е инвестиция, която се прави 

веднъж в живота. Уверете се, че 

сте разбрали какво е стойностното 

за вас при такава инвестиция и бъ-

дете готови да разгледате възвра-

щаемостта в по-дългосрочна перс-

пектива. Ако някой ви обещава 

чудеса - вероятно трудно продава. В 

днешния и утрешния пазар на труда, 

MBA брандовете се обезценяват 

бързо, така че основавайте своите 

изчисления върху тази стойност на 

МВА, която ще ви оформи като чо-

век и (бъдещ) бизнес лидер.  

 Какви са вашите прогнози за 
МВА обучението в следващите 
десетилетия? Наблюдавате ли 
някакви тенденции, които са 
невидими за хората извън тази 
област? 

МBA програмите като вид „тър-

говска стока”, формално отговаря-

щи на някои национални или междуна-

родни критерии, ще оцелеят. 

Повечето МВА програми, възможни 

онлайн, ще повишат качеството си 

и ще намалят цените си, но вероят-

но няма да излизат от рамките на 

„стойността на търговска стока”. 

Невероятно трудно е да се замени 

човешкото докосване с технология-

та, в тази част на обучението, коя-

то се отнася до начина на мислене и 

лидерските компетенции. Очаквам 

най-добрите програми да се основа-

ват повече, отколкото това се случ-

ва днес, върху обучението, базирано 

на опит, давайки възможност за по-

вече личностно развитие, адаптира-

но към нуждите на отделния човек.

Също така очаквам балансът, раз-

бира се, да се измести по-далеч от 

техническите и количествено анали-

зиращите предмети. Всичко това 

вероятно ще изисква допълнителни 

иновации в методологията на обуче-

ние, но вече можем да видим ясни 

сигнали за това какво можем да оч-

акваме, идващи от някои от най-до-

брите училища, включително IEDC.

списание „Образование и специализация 

в чужбина”

Отличните програми са от-
лични, имайки необходимото 
универсално ядро и давайки 

възможност за интегриране в 
местния контекст
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верситета в Испания, Швейцария, 
Германия, Великобритания, Русия, Ка-
захстан, Тайван, Китай и други стра-
ни.

European University е в топ 40 в 
престижната класация QS Top MBA 
и се нарежда сред 20-те най-добри 
бизнес училища според China 
Economic Review. 

EU е акредитиран от Accreditation 
Council for Business Schools and 
Programs (ACBSP) - организация, при-
зната от Council for Higher Education 
Accreditation (CHEA), и има междуна-
родна акредитация за качество от 
Central and East European Management 
Development Association (CEEMAN).

Университетът залага на праг-
матичния подход при обучението, 
като поставя акцент върху т. нар. 
case studies, благодарение на които 
бизнес теориите стават по-ясни и 
конкретни за студентите.

ЗАЩО MBA ИЛИ ЕMBA В 

EUROPEAN UNIVERSITY?

В света на международния бизнес 
днес МВА е стандартно изискване за 
топ мениджъри. МВА програмите на 
EU са съобразени с потребностите 
на всеки кандидат. Вариантите за 
обучение са: 1 година редовно (full 
time) или 2 години задочно (part time). 
Предлагат се разнообразни специа-

Успешна бизнес кариера с MBA 
или EMBA програма в European University

В 
условията на днешния 

несигурен икономически 

климат и засилваща-

та се конкуренция на 

пазара на труда все повече хора 

са убедени в предимствата на 

качественото образование.

КАКВО Е MBA/ EMBA? 

MBA и EMBA са абревиатури от 
Master of Business Administration (MBA) 
и Executive Master of Business 
Administration (EMBA). И двете про-
грами са международно признати и 
са сигурна гаранция за успешен 
старт на кариера във висшия ме-
ниджмънт. 

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ 

EUROPEAN UNIVERSITY?

European University (EU) е сред 
най-добрите бизнес училища в света 
и ежегодно привлича студенти от 
над 100 страни. Университетът раз-
полага с кампуси в Испания, Швейца-
рия и Германия, в които се предлагат 
идентични учебни програми. Това 
дава възможност на студентите в 
края на всеки семестър да се мес-
тят от един кампус в друг и така да 
натрупат по-голям международен 
опит.

Освен това, студентите на 
European University имат шанса да 
прекарат един семестър в някой от 
партньорските институции на уни-

лизации, свързани с най-актуалните 
области на международния бизнес: 
International Business; Communication & 
Public Relations; International Marketing; 
Global Banking & Finance; 
Entrepreneurship; Leadership и др.

Executive MBA на European 
University е предназначена за дейст-
ващи мениджъри, които търсят гъв-
кава и предизвикателна програма, за 
да повишат своята 
конкурентоспособност. EMBA дава 
на завършилите необходимите уме-
ния, за да достигнат следващото 
ниво на управление, да развият и 
усъвършенстват способностите си 
да формират и ръководят ефективно 
работни екипи. Програмата изграж-
да у тях самочувствие на лидери, 
които вземат решения за бъдещето 
на бизнеса.

Повече информация за програми-
те и условията за кандидатстване 
можете да получите в офисите на 
ЕДЛАНТА – официален представител 
на European University за България. 

адрес: София 1142
бул. Фритьоф Нансен 47, ет. 1, ап. 4

тел.: 02/ 986 4001
GSM: 0889 086 089
office@edlanta.com

www.edlanta.com 
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EMBA – инвестицията, която си 
заслужава, дори по време на криза 

Колкото повече време минава, 
толкова повече тази позиция се до-
казва като вярна. Веднъж изрекли 
това, колкото по-бързо го осъзнаем, 
толкова по-лесна ще бъде 
адаптацията ни. Обучението през 
целия живот става все по-важно в 
този процес на адаптация. 

ЕМВА програмата идва точно на 
място! Участниците в нея обогатя-
ват своя опит и споделят най-добри-
те практики с хора от други култу-
ри, държави и индустрии. Те се 
сблъскват с наистина международна 
MBA програма, която е проектирана 
така, че да създаде контактна мре-
жа и учебен опит, идващи един път в 
живота. 

Международният факултет на 
Шефилдския университет - CITY 
College, предлага уникална образова-
телна възможност. Премахвайки 
разстоянието като пречка, CITY 
College предлага с невероятен успех 
Еxecutive MBA програмата си в 5 раз-
лични страни: Гърция, Сърбия, Румъ-
ния, Украйна, Турция. ЕМВА програма-
та има пет различни направления: по 
Общ мениджмънт, Маркетинг, Упра-
вление в логистиката, Финанси и Уп-
равление на здравеопазването. 

Програмата е много добре адап-
тирана за работещи хора. Предлага 
се в задочна форма. Лекциите са по 
един уикенд в месеца (петък следо-
бед, събота и неделя). 

ЦЕЛИТЕ НА MBA EXECUTIVE 

ПРОГРАМАТА СА: 

 • да даде на студентите разби-
ране за организациите, тях-
ното управление и средата, 
в която те функционират; 

 • да развие в студентите широка 
гама от лични и професионални 
умения, създадени за подобря-
ването на бъдещата им бизнес 
кариера, включително: работата 
в екип, самооценяване и кри-
тичност, както и комуникатив-
ност в много различни форми; 

 • да развие в студентите въз-
можността да анализират и 
диагностират комплексната 
организационна ситуация от 
стратегическа гледна точка; 

 • да помогне на студентите да 
предприемат рационални за 
целите си действия и да об-
мислят много възможности за 
различни интервенции в условия 
на промяна в организациите; 

 • да помогне на студентите 
да критикуват и да оценяват 
приложимостта на водещите 
върхови академични теории, 
концепции, методи, и знание 
за решаване на отделни упра-
вленски проблеми и ситуации; 

 • да предостави базата, върху 
която да се основава цялостно-
то бъдещо обучение и самоусъ-
вършенстване през живота; 

Най-често срещаният въпрос между хората в бизнес средите 

напоследък е „Кога ще свърши кризата?”. Отговорът, който 

един от гурутата в маркетинга Майкъл Портър дава по време 

на лекцията си в София: „Това не е криза, следователно не се 

очаква да приключи. Това е новата нормалност. Ние трябва да се научим 

да живеем в нея.”. 
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 • да подготви студентите така, че те да имат 
потенциал да възприемат и поддържат солидно 
количество информация, свързана с бизнеса. 

EMBA програмата се предлага в България повече от 
10 години. Над 200 души са завършили тази програма през 
годините. Компании като Мобилтел, Euro Bank EFG, Гер-
манос, Глобул, Челопеч Майнинг, Шнайдер Електрик, Акта-
вис и много други изпращат редовно ключови служители 
за обучение по програмата.

Тази година за първи път Международният факултет 
на Шефилдския университет предлага стипендия за EMBA 
програмата си. Крайният срок за кандидатстване за 20% 
стипендия е 30-ти юни. 

За повече информация, моля посетете www.city-sheffield.bg, 

или изпратете мейл до: bulgaria1@city.academic.gr. 

„ВУЗФ И ШЕФИЛД ИСКАТ ДА ПОСТИГНАТ 

ГОЛЕМИ РЕЗУЛТАТИ, ВЪРВЯТ В ПРАВИЛНАТА 

ПОСОКА И СЕ УЧАТ ВЗАИМНО”

Какво е да си преподавател и академичен координатор 
в Шефилдския университет?

Ако трябва да опиша какво е за мен да бъда програмен 

координатор в 5 думи, то те биха били следните: трудно, 

вълнуващо, деликатно и забавно предизвикателство. 

Всички знаем от собствен опит, че е много е трудно, ко-

гато човек трябва да балансира взаимоотношенията в 

една организация. Представете си го това нещо по две. 

В България, програмата на Шефилдския университет се 

провежда съвместно с Висшето училище по застрахова-

не и финанси (ВУЗФ). Работата на програмния координа-

тор, както се подразбира от името на позицията, е да 

координира действията на двете партниращи институ-

ции, както и да напасва изискванията, правилата и регула-

циите на двете различни образователни системи: българ-

ската и английската. Ние вярваме в така нареченото 

„student-centered” образование. Това означава, че за нас 

най-важен е студентът. Нашите студенти се срещат 

постоянно с ръководството и лекторите и се прави об-

ратна връзка. По този начин винаги разбираме какво не е 

наред в някоя лекция и можем да реагираме мигновено. 

Да си преподавател в такава програма е голяма отго-

ворност. Тази отговорност е към всички студенти. Един 

провал с преподавателя означава провал на много съдби. 

Затова изискванията ни към всички лектори са много ви-

соки. Всеки един лектор бива оценяван от студентите 

на края на семестъра и тази обратна връзка е много по-

лезна. Лично на мен ми помогна да преоткрия слабите си 

страни и да се коригирам.

Как се спазват академичните стандарти на University 
of Sheffield в България.

Трудно! Това, което се прави тук, е директно пренасяне 

на един стандарт. Когато културата и манталитета са 

различни, се получава една голяма пропаст. Мнозинство-

то от студентите са изградили едно много неправилно 

поведение в гимназията, а и преди това. С много труд, 

постоянство, безкомпромисни решения и безсънни нощи 

академичните стандарти се покриват.

Какво е качеството на българските студенти?

Като цяло студентите, които са записани в съвмест-

ните програми, са много добри. Имат огромен потенци-

ал. Доста от тях още не са го осъзнали напълно, но има 

време. Ние вярваме, че тези студенти могат да постиг-

нат много. Голямата ни надежда идва от там, че много 

българи са завършили тези програми в Международния фа-

култет в Солун. Там те са показали отлични резултати и 

в момента заемат много д обри позиции и имат неверо-

ятно добри кариери. Това ни кара да си мислим, че студен-

тите тук не са по-различни и ще се справят също толко-

ва добре, а защо не и по-добре от колегите им, които 

вече са завършили. 

Как оценяваш партньорството с ВУЗФ?

Личното ми мнение е, че партньорството е много до-

бро. Двете институции вървят в една посока. Понякога 

има разногласия, но това е нормално. За щастие и ВУЗФ, 

и Шефилд искат да постигнат големи резултати, вървят 

в правилната посока и се учат взаимно. От една страна 

Шефилдския университет има много богат опит и тра-

диции, от друга страна ВУЗФ познава много добре пазара 

на местно ниво и помага много със съвети в непредвиди-

ми ситуации. Важното е, че двете институции взаимно 

се допълват и така по-добре преодоляват трудностите. 

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

Тихомир Тихомиров, програмен 
координатор и преподавател 
в Шефилдския университет



32|ОБРАЗОВАНИЕ И СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В ЧУЖБИНА

advertorial

Имате ли любим преподавател?
С какво Ви спечели?

Да имам, това е Ан Редстоун, тя 

учи студентите непрестанно да си 

задават въпроси: Защо това е така, 

каква е причината?

Какъв беше студентския живот за 
Вас там? Оставаше ли Ви свободно 
време? Лесно ли създадохте нови 
приятелства?

Студентският живот беше много 

интензивен със сериозна подготов-

ка за лекции, упражнения и голям 

брой организирани събития за сту-

дентите, но все пак ми оставаше и 

свободно време. Още в началото 

имах възможността да се запозная с 

хора от различни краища на света. 

Платено ли беше обучението, 
ако да – каква е месечната такса? 
Може ли да се кандидатства 
за стипендия? Българските 
студенти там имат ли право да 
работят?

Обучението ми беше платено, ме-

сечната такса е 8 900 британски 

лири за година. За стипендия не 

може да се кандидатства. Българ-

ските студенти имат право да ра-

ботят, но то е ограничено (до 20 

часа на седмица) и е необходимо 

предварително разрешение – жълта 

карта. 

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

Процедурата отне около 3 месеца, 

изискванията бяха да имам завършено 

висше юридическо образование, 3 до-

бри академични препоръки и сертифи-

кат за владеене на английски език 

IELTS оценка 7.0 минимум във всяка 

секция, CAE оценка А или CPE оценка В.

Къде и как се подготвяхте за 
сертификата по английски език, 
кое от наученото Ви беше най-
полезно?

Подготвях се в BRITANICA - препо-

давател ми беше Светлана Коваче-

ва. Най-полезни и от голямо значение 

за добрата подготовка, която полу-

чих, бяха упражненията по четене и 

разбиране, както и говорене и писа-

не, които са сходни с тези на самия 

изпит. При кандидатстването ан-

глийският език беше от изключител-

но значение. 

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

На първо място да определят в 

каква сфера искат да се развиват, 

след което да намерят най-подходя-

щото учебно заведение и да бъдат 

много активни по време на 

обучението си. 

Магистратура по 
право в Англия
КУРСИСТ НА BRITANICA, ИЗУЧАВАЩ ПРАВО В KING’S COLLEGE LONDON, РАЗКАЗВА ЗА СВОЯ 

ОПИТ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕТО СИ В АНГЛИЯ

Визитка
Петьо Стойков, на 27 г. от София.
Има висше юридическо образование 
и бакалавърска степен по специал-
ност Финанси в УНСС.  
През януари 2012 г. завършва магис-
тратура по право в King’s College 
London (KCL). 
Изкарал международен сертификат 
на University of Cambridge за владее-
не на английски език в BRITANICA.

Контакти:

BRITANICA Cambridge ESOL 
Examination Centre BG 008

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

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

Защо избрахте да продължите обра-
зованието си в Англия, в King’s 
College London?

Традициите, които има Англия в 

областта на образованието и въз-

можността да опознаеш богатата 

култура на страната бяха от воде-

що значение за избора ми. King’s 

College London е един от най-прес-

тижните британски университети, 

което говори за високо качество на 

обучението.

Първите ми впечатления от уни-

верситета бяха много добри, защо-

то получих информация какво ще 

представлява обучението, какви са 

изискванията и как трябва да се под-

готвям за изпитите. 
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обучение във Великобритания

UCAS КОНСУЛТАЦИИ 
С ИНТЕГРАЛ 
В края на март се очаква да получите отговори от уни-
верситетите под формата на предложение за условен, 
безусловен прием или отказ. Това е решителният мо-
мент, който отбелязва началото на обратното броене. 
След като получите и последната оферта/ отказ, ще 
разполагате с между 5 и 3 седмици да вземете важното 
решение.

Разбира се, това не е първият момент, когато си зада-
вате въпроса за избора. Но със сигурност вече сте 
стигнали да онзи етап, когато нещата придобиват все 
по-окончателен вид. Не забравяйте, че решението, кое-
то ще вземете сега, не може да бъде коригирано по-къс-
но. Например, ако откажете на някой университет, няма 
да имате втори шанс да размислите. Аргументите в 
полза на един или друг избор, разбира се, са комплексни. 
Част от тях вече сме обсъждали. На този етап може би 
е важно да добавим още един – финансовия баланс между 
размера на таксата и наличието или липсата на възмож-
ности за допълнително финансиране.

Финансовият критерий придоби особено значение след 
увеличението на таксите във Великобритания. Ако избе-
рете университет в Англия, ще трябва да плащате 
годишна такса между 7 500 и 9 000 бр. лири. По-достъпни 
са висшите училища в Уелс и Северна Ирландия. Благода-
рение на помощта на местните правителства, таксите 
там запазват миналогодишните нива от 3 465 бр. лири. 
В Шотландия пък изобщо няма такси. Добрата новина е, 
че част от университетите отпускат академични или 
социални стипендии. Добре е да проверите старателно 
какви опции предлагат избраните от вас учебни заведе-
ния. Разгледайте информацията, качена на сайтовете 
им много внимателно. Имайте предвид, че част от сти-
пендиите са предназначени само за местните студенти. 
Ако пропуснете тази важна подробност, може да се 
окажете неприятно изненадани. 

Дори избраното от вас училище да не предлага стипен-
дия, не се притеснявайте. Великобритания разполага с 
работеща система за студентско кредитиране, която 
ще ви позволи спокойно да завършите висшето си обра-
зование, без да се налага да плащате авансово нито 
паунд за такси за обучение. Връщането на кредита, от-
пуснат по линия на Students Loan Company, стартира чак 
след като завършите и започнете да получавате прили-
чен годишен доход. Във ваш интерес е да задвижите 
процедурата по кандидатстване възможно най-бързо. 

Причината е, че кандидатурата се изпраща по пощата и 
като цяло кореспонденцията отнема доста време. Освен 
това формулярът е доста обемист, така че може да се 
наложи да потърсите помощ от опитен консултант. 
Очаквайте още полезни съвети в 
следващия брой.

Начинанието „висше образование в 

чужбина” изправя желаещите пред 

много неизвестни. Всеки съвет е 

от полза, а какво остава за такъв, 

даден директно от хората, които решават кой 

да приемат в даден университет. Образовател-

ната секция на вестник „Гардиън” предоставя на 

кандидат-студентите във висшите училища на 

Великобритания възможност да получат ценни 

съвети именно от хората, които стоят между 

тях и така желаното място в университета. 

Всичко започва с фундаменталния въпрос: Какво да уча? 

Сигурно си мислите, че най-добрата програма е тази, в 
която е най-вероятно да ви приемат? Да, ама не! Пред-
ставете си три или четири години обучение в нещо, 
което не ви е особено интересно. Може да е огромна 
грешка. Насочете се към това, което наистина ви вдъх-
новява и мотивира. 

„Не се страхувайте да се свържете с университета, за 

да научите повече”, съветва Джон Уилър от Staffordshire 
University и допълва, „това показва интерес и е индикация 
за посвещаване. Ние очакваме кандидатите да покажат, 
че реално и мотивирано се интересуват от тази програ-
ма и мислят за нея.”

„Най-добрият начин да спечелите място в програмата 

е като докажете, че обичате академичната област и 

всичко, което ще последва обучението и дипломиране-

то.” 

Препоръката е от Луси Бекхърст, шеф на отдела за при-
ем на Newcastle University. Това е сложна задача. „Бъдете 
фокусирани и концентрирани, когато избирате. Проучете 
какво точно се преподава в дадена програма, защото 
дори когато дадени програми са привидно еднакви, те 
всъщност могат съществено да се различават”, 
предупреждава тя. 

„Не кандидатствайте за специалности, които съ-

ществено се различават като академични области. 

Това показва, че не сте наясно какво точно иска-

те”, е съветът на Шейла Байрн от Anglia Ruskin.
 

ИСКАТЕ МЯСТО В 
УНИВЕРСИТЕТ?
ЕТО МАЛКО 
ВЪТРЕШНА 
ИНФОРМАЦИЯ.
Университетски преподаватели 
от Великобритания,
които отговарят за приема, 
споделят ценни съвети
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„Използвайте „Entry profiles” секци-

ята на сайта на UCAS, за да сте 

сигурни, че това, за което канди-

датствате, действително е 

това, което искате да учите. 

Имаме много случаи, при които 

интересът към Биомедицинско 

инженерство е погрешно генери-

ран от убеждението, че това е ме-

дицински базирана програма, а в 

действителност тя е за създава-

нето на медицинска апаратура”, 
предупреждава Даниел Кокс от City 
University London. 
Следващата стъпка идва с въпроса: 
Къде да кандидатствам? 
Не приемайте твърде сериозно 
лъскавите снимки и описанията на 
конкретните програми – това все 
пак са реклами. Проучете академич-
ния им рейтинг в класациите на 
Гардиън по академични направления, 
потърсете мнение от студенти в 
университетите, използвайте от-
ворените дни, помислете какво 
точно искате да получите от уни-
верситета, проучете какви допъл-
нителни възможности, извън обуче-
нието, се предлагат като стажове, 
практики, варианти за междунаро-
ден обмен и т.н. Някои твърдят, че 
кандидатстването не е спринт, а 
маратон. Игнорирайте това и по-
дайте документите си възможно 
най-бързо.

„Никога не се притеснявайте да 

задавате въпроси, независимо 

колко неуместни ви се струват”, 
категорична е Никола Рийс от 
Kingston University. 

„Кандидатствайте възможно 

най-рано”, съветва Филип Дейвис 
от Bournemouth & Poolе College. 
„Местата в добрите специално-

сти се заемат бързо, постарайте 

се да сте в първия „транш” на 

кандидатите”, допълва той и съв-
сем обяснимо добавя „Не пренебрег-

вайте колежите, за сметка на 

традиционните университети. В 

колежите можете да получите 

също толкова добро образование, 

но на по-ниски такси.”

Успешното кандидатстване зависи 
и от това как ще се предложите. 
Мотивационното писмо е много 
важно. Чрез него казвате: изберете 
мен, един ден ще съм важна част от 
списъка с ваши възпитаници. Ето 
защо бъдете внимателни, не прека-
лявайте в тази посока и на всяка 
цена избягвайте шегите. 

„Преглеждайте блоговете, свърза-

ни с желаната от вас програма, и 

вижте какво се случва там. Науче-

те кои са преподавателите, по-

търсете контакт с тях, предста-

вете се и им пишете.” Съветът е 
на Дейвид Макшери, преподавател в 
University of Lincoln.  
„Първият абзац на мотивационно-

то ви писмо трябва да се чете 

като първия абзац на материал 

във вестник. Грабнете читателя, 

накарайте го да се поинтересува 

от вашата история”, заявява Рос 
Рентън от University of Hertfordshire. 
„Хуморът е рискова стратегия. 

Вашият вкус може да не се хареса 

на четящия”, посочва Джон Райт 
от University of Surrey. 

„Една от най-често срещаните 

причини да отхвърлим някой кан-

дидат е малкото или пълната 

липса на информация за личните 

му мотиви да изучава дадена про-

грама. Избягвайте сложните и 

дълги фрази, с които целите да 

покажете колко сте начетени и 

интелигентни”, добавя Даниел Кокс 
от City University London.
„Направете си план, пишете чер-

нови, накарайте някой да провери 

мотивационното ви писмо”, съ-
ветва Каролин Макдоналд от 
Birkbeck College.

На интервюто

„Бъдете ентусиазирани, покаже-

те, че академичната област на 

избраната програма е ваше приз-

вание, опитайте се да задавате 

адекватни въпроси”, препоръчва 
Шейла Байрн от Anglia Ruskin. 
„Подгответе се за ясно формули-

рани въпроси, които предполагат 

очевиден отговор. Помислете как 

бихте отговорили на въпрос 

„Защо искате да станете лекар?” 

Не казвайте: Защото току-що 

завърших сезон 3 на „Доктор 

Хаус”, предупреждава Луси Бекхърст 
от Newcastle University.

Успех!

материал на Ивайло Ганчев от източник: 

www.guardian.co.uk

обучение във Великобритания



ОБРАЗОВАНИЕ И СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В ЧУЖБИНА|35

интервю

ЗА НАС ТРИТЕ ДУМИ -
НАУКА, ИЗСЛЕДВАНИЯ И БИЗНЕС - 
СА НЕРАЗДЕЛНО СВЪРЗАНИ

Професор д-р инж. Марин Христов, 
ректор на Технически университет София: 

Какви са новостите около 
Техническия университет - София 
от последните една-две години 
и какво да очакват новите 
кандидат-студенти?

Не е възможно една държава да 

просперира само със селско стопан-

ство или само с туризъм, необходи-

ма е развита и развиваща се 

индустрия. И оттам, има ли 

индустрия - трябва да има инженер-

ни кадри. От тази гледна точка си 

мисля, че инженерното образование 

е нещо много важно за развитието 

на всяка една държава и въобще за 

развитието на света. 

През последните години се забе-

лязва стремеж към увеличаване броя 

на инженерите. Увеличеното търсе-

не на инженерни кадри стартира в 

Северна Америка (Щатите и Кана-

да), след което се пренесе в Европа, 

а сега и в България. 

Инженерното образование е ди-

ректно конвертируемо. Ако вземем 

за пример някаква друга специал-

ност, която и да е, икономическа или 

нещо друго, в нея студентите изуча-

ват основно ситуациите и нещата, 

които се случват в страната, къде-

то се обучават. Докато в случая с 

инженерните специалности трябва 

човек да е глобално конвентируем. 

Например, за да се направи един мо-

билен телефон и той е един и същ 

независимо дали ще се произведе в 

България, във Франция, Щатите или 

Китай, разработката трябва да е 

глобално валидна.

Специално за ТУ в последната 

една година се стремим, и то съв-

сем целенасочено, да модернизираме 

нашите специалности. Светът се 

развива, IT технологиите също, 

трябва да преподаваме на студен-

тите най-актуалното. Всяка година 

откриваме три-четири нови специ-

алности, тази година открихме че-

тири. Също така правим основна ре-

визия и на учебния план, списъкът с 

дисциплините, които се преподават 

основно се ревизира и обновява. На 

следващо място идват създадените 

в последните години интердисципли-

нарни специалности, на които особе-

но акцентираме през тази година. 

Оформихме пет или шест специал-

ности, които стандартно се водят 

от няколко факултета. 

Успяват ли студентите, които 
завършват ТУ, да се реализират?

В медийното пространство има 

информация, която е много разнопо-

сочна. В зависимост от това кой 

какви данни и откъде ги взима, те са 

противоположни. Това, което аз мога 

да споделя идва от резултатите от 

анкетите, които ние правим с всич-

ки наши завършили бакалаври и ма-

гистри, когато им раздаваме дипло-

мите традиционно между 

три-четири месеца и половин година 

след като са завършили. Тоест те 

вече имат известен опит и от анке-

тите е видно, че над 90% от нашите 

магистри работят, което е много 

добре. А още по-добре е, че между 

50% и 70% от тях декларират, че ра-

ботят по специалността си. 

За бакалаврите данните не са та-

кива, каквито се представят. Обик-

новено някъде около 60-70% от тях 

работят, като доста по-малък е про-

центът на тези, които работят по 

Визитка
Проф. д-р инж. Марин Христов е 
завършил ТУ – София през 1972 г. 
като инженер по електронна техни-
ка. През периода 1989 г. – 1995 г. и 
2005 г. – 2011 г. е декан на Факулте-
та по електронна техника и техно-
логии. От 2000 г. до 2005 г. е зам.-
ректор на ТУ – София по учебната 
дейност. От март 2011 г. е ректор 
на ТУ – София.

Проф. Марин Христов има над 300 
публикации в България и в чужбина в 
областта на полупроводниковите 
елементи, микроелектрониката, 
автоматизираното проектиране на 
интегрални схеми MEMS, моделира-
нето на елементи и процеси в ми-
кроелектрониката и др. Издал е над 
20 учебника и учебни пособия. Ръко-
водител е на над 50 международни и 
национални проекти и договори, 
научен ръководител на 14 защитили 
докторанта. Специализирал е във 
Франция, Великобритания, Холандия, 
Швеция, Португалия, Русия и др.
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специалността. Но това е и обясни-

мо, защото бакалаврите знаят мно-

го по-малко и могат много по-малко 

от магистрите. 

Какви са контактите на ТУ с 
бизнеса, за да може образованието 
да е по-практически приложимо?

За нас трите думи - наука, изслед-

вания и бизнес - са неразделно свър-

зани; ние смятаме, че когато човек 

преподава нещо, той трябва да из-

вършва научни изследвания в тази 

област, това което преподава той 

трябва да го е правил, за да може да 

го преподава. А не както някъде каз-

ват: „Професорът да си учи лекцията 

вечер преди лекцията, а студентът 

- няколко дена преди изпита.” Препо-

давателят задължително трябва да 

работи в изследователски екипи и 

от няколко години в нашето българ-

ско пространство ТУ е познат като 

изследователски университет. 

Основен аспект в процеса на обу-

чение на студентите е, че във все-

ки един момент за нас е важна 

обратната връзка - как се посре-

щат тези инженери в отделните 

предприятия и по какъв начин се ре-

ализират. Ние търсим бизнеса, за 

да могат те да ни кажат тези 

неща и да можем ние да посочим на 

студентите положителни примери 

от тяхната реализация, с което те 

имат интерес и мотивация да учат 

определени неща.

От друга страна бизнесът посто-

янно контактува с нас, защото на 

него му трябват не просто специа-

листи в някоя област, но такива с 

конкретни познания. И на практика 

ние имаме официални договори за съ-

трудничество и реално такова с 

почти всички компании в България. 

Аз съм ректор от осем месеца и 

през тях сме сключили над 20 догово-

ра с български компании за съвмест-

ни дейности. 

Сред компаниите, с които си 

партнираме, са трите мобилни опе-

ратора - Мтел, Глобул, и Вивател. По 

тези договори те са ни направили ла-

боратории, има предоставено обо-

рудване, мобилни центрове и така 

нататък. И още с Джонсън контрол, 

HP, АЕЦ „Козлодуй” , всички предприя-

тия и електроцентрали, в които се 

произвежда енергия и редица други.

Сериозен проблем във висшето 
образование е привличането 
на млади хора като част от 
преподавателския екип. Какво се 
случва в ТУ в това отношение? 

За нас този въпрос е жизнено ва-

жен. Оказва се, че предните една-

две години основният преподавател-

ски състав се пенсионира и в тази 

връзка привличането на млади хора е 

много важно. От няколко години по-

ощряваме студентите от горните 

курсове да провеждат практически 

занятия като асистенти и препода-

ватели в по-ниските курсове, което 

е стандартна процедура. За нашите 

докторанти воденето на учебни за-

нятия е абсолютно задължително. В 

някои факултети, например по ком-

пютърни технологии, в последните 

години приеха над 10 нови млади 

асистенти и което е най-хубавото - 

най-добрите студенти и докторан-

ти. 

От една година работим по голям 

проект за създаване на високотехно-

логичен университетски център. В 

момента основно се ремонтира 

една сграда, в която искаме да събе-

рем всички работещи и добре разви-

ти лаборатории. Към него вече има 

създадено докторантско училище, в 

което за докторантите, работещи 

по проекта, освен стипендията, коя-

то получават от държавата, сме 

предвидили и по 1 000 лв. допълнител-

но възнаграждение за тяхната рабо-

та. В момента 48% от състава по 

този проект са докторанти и млади 

научни работници, така че за нас 

това е нещо позитивно.

На 30.03.2012 г. открихме ново об-

щежитие с изцяло ново оборудване, 

което е специално за докторанти.

Читатели са ни много ученици и 
студенти, които се чудят дали 
да изберат да останат в България, 
или да отидат някъде в чужбина. 
Вие какво бихте ги посъветвали?

Въпросът е сложен от гледна точ-

ка на това, че изборът на младите 

хора е труден, тъй като им се пред-

лагат много атрактивни условия в 

другите европейски държави. В мно-

го от тях не е необходимо да се пла-

ща таксата за обучение. В САЩ пък 

например, ако имаш по-висок успех, 

можеш да се надяваш на някаква 

стипендия. Във всички случаи обаче 

бих ги посъветвал на първо място 

да внимават къде отиват, тъй като 

в различните държави нещата около 

висшето образование могат да са 

много различни.

У нас се рекламират университе-

ти, които са неразпознаваеми в съ-

ответната държава. Това са някакви 

псевдо университетчета. Не е ясно 

по какво и как обучават; идеята е да 

наберат студенти, които да си пла-

щат, и след това да кажат „аз завър-

ших в Германия, Франция и т.н”. Така 

че бих ги посъветвал, ако решат да 

учат в чужбина - да прегледат вни-

мателно сайтовете на отделните 

университети и да се запишат наис-

тина в сериозен университет. Та-

къв, който е официално признат и 

от държавата като образователна 

институция, и от различните бран-

шови организации.

На 30.03.2012 г. открихме ново 
общежитие с изцяло ново оборудване,

което е специално за докторанти

Бизнесът постоянно 
контактува с нас
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Кои са най-търсените специалности?

Стандартно се търсят в IT областта: компютърни 

науки и информатика, комуникации, електроника, роботи-

ка, мехатроника. Ние сме единственият университет, в 

който се обучават летци и наземен персонал за авиация-

та. Лошото е, че специалности в областта на машинното 

инженерство не се търсят много, а там гладът за кадри 

е много голям.

Партнирате ли си с международни университети и 
предлагате ли международни програми?

Скоро направихме преглед на чуждите университети, с 

които имаме официални договори. Оказаха се към 110 в це-

лия свят и основно от Европа. От 20 години при нас има три 

факултета, в които обучението е изцяло на чужд език. В еди-

ния е на английски, другия на немски, а третия на френски. 

Обучението е по учебни програми, които са от известни 

университети от съответните държави. И когато студен-

тите завършат, те получават официална българска дипло-

ма и съответно официалната немска, френска или английска 

диплома. Но забележете, тези програми са създадени на ба-

зата на междудържавни споразумения, които са подписани 

преди двадесет години. Френският факултет например има 

широкоспектърна специалност „Електроинженерство”, коя-

то официално е призната от Франция, където обучението е 

силно централизирано и извън територията на Франция 

само в два факултета могат да обучават студенти, които 

получават легитимна във Франция диплома - единият факул-

тет е в Швейцария, а другият е при нас. Сътрудничим си с 

други университети чрез програми, в които съвместното 

обучение става в България и някъде другаде. Например има 

една много добра програма Бизнес информатика, която е 

между ТУ София и известен университет в Лондон. Тя е за 

магистри, които учат една година в София на английски 

език по английска програма, която е призната и при нас, след 

което заминават в Лондон и там учат още една година - 

един семестър занятия и дипломна работа. Така студенти-

те пестят една година разходи от живота в Лондон. Разви-

ваме силно и обмена на студенти и преподаватели по 

различни международни програми като Еразъм, чрез които 

годишно над 160 наши студенти заминават и се обучават в 

чужди известни университети.

Основната тема на броя е МВА, а идеята, с която са 
създадени тези програми, е да се обучат инженери в 
икономически специалности и на административни 
умения. Какво правите вие? Знам, че имате доста 
добра програма.

Първо, в университета има стандартни програми, кои-

то са за български инженери. Наши студенти могат да 

присъстват на лекции от МБА програми. 

Проект, който започва в момента с официалната под-

крепа на Министерството на образованието, е програма 

за внедряване на иновации в производството, която да 

разработим съвместно с един от водещите американски 

университети. Интересното там е, че американският ни 

партньор през миналата година е успял за разработи 

нови продукти и иновации и по тозин начин да си осигури 

финансиране за над 10 милиона долара. Надяваме се от 

септември да обявим за тази програма. 

интервю на Наталия Кирилова

интервю
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Получаването на висше 

образование в САЩ 

е твърде сериозна 

инвестиция и то не 

само за кандидат от средноста-

тистическо българско семейство, 

но и за такъв от всяко кътче на 

света. Таксите в университетите 

от т.нар. „Бръшлянова лига” – 

най-елитните институции в САЩ 

и съответно в света – изправят 

косата на американците, а от 

„камбанарията” на българските 

възможности и доходи си изглеж-

дат абсолютно непосилни. Става 

въпрос за суми около и над 50 хил. 

долара на година с пълен панси-

он. Умножете по 3 или 4 години 

обучение, прибавете разходи за 

самолетни билети (които никак не 

са евтини) за поне 3-4 прибирания. 

Една луксозна къща или няколко 

по-скромни апартамента трябва 

да се инвестират в диплома от 

елитен американски университет, 

за място в който се борят десет-

ки кандидати от цял свят. Колко 

хора могат да си позволят подо-

бен лукс и струва ли си изобщо? 

ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА 
ОТ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА В 
САЩ

Отзад напред – да, струва си, но наистина много малко хора могат да 

си го позволят. Американската кино и телевизионна индустрия често 

експлоатира тази тема, а сцените, в които семействата дискути-

рат заделянето на пари за колеж на децата като дългосрочен процес, 

започващ дори преди раждането им, не е особено преувеличен. Разбира 

се, налице е вариантът да се учи в по-малко престижни университети, 

в които таксите са до към 30 хил. долара на година с пълен пансион, 

или в съвсем непознати на света държавни университети и колежи, 

каквито има във всеки щат, и в които таксите са около и над 10 000 

долара на година. Последният вариант никак не е препоръчителен за 

международни студенти, които очакват дипломата им да има тежест 

навсякъде по света. 
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След като изяснихме колко скъпо 
е обучението в САЩ, време е да изя-
сним нещо друго, фундаментално 
важно, на което всъщност изобщо 
се дължи факта, че в САЩ учат хора 
от цял свят, включително от Бълга-
рия, и то в най-престижните висши 
училища. 

„По-богатите университети в 
САЩ имат достатъчно средства, за 
да могат да приемат всеки, за кого-
то мислят, че си заслужава”, заяви в 
интервю за списанието Георги Ву-
ков, завършил Харвард. Абсолютно 
вярно. Запомнете, че високите так-
си в американските университети 
са съпътствани с много варианти 
как да си ги спестите или намалите. 
Много голям процент (често над 
70%) от студентите учат, възполз-
вайки се под някаква форма от фи-
нансовата помощ на институцията. 

Информирайте се и не 
се колебайте да пишете 
на университета

На сайтовете на висшите учили-
ща в САЩ има специален раздел с ин-
формация за финансовите условия по 
следването и контактна информа-
ция за офиса, който администрира 
тези въпроси. Тази секция в сайта 
може да се казва Financial information, 
Financial Aid, Funding your studies, 
Scholarships или по много други начи-
ни. Оттам ще научите какви вариан-
ти за финансова помощ се предвиж-
дат за чуждестранни студенти и 
при какви условия. Не се колебайте 
да пишете и да поддържате връзка с 
този офис, докато си изясните на-
пълно какви опции имате като по-
мощ при финансиране на обучението 
ви. Институциите са отзивчиви, 
подробни в информацията, която по-
дават, и коректни в общуването. 
На www.usastudyguide.com или 
www.utexas.edu/world/univ/alpha/ 
има база данни с линкове към 
висшите училища в САЩ по 
щати. 

Вариантите
Те могат да бъдат мно-

гообразни, но обикновено 
са в тези основни, да ги наре-
чем, форми: Scholarships (стипен-
дии), Loans (заеми), Grant (подарък), 
Job (работа). 

Най-добрият сценарий е да полу-
чите пълна стипендия, по-лошият – 
частична стипендия, еднократна 
финансова помощ (Grant) или от-

стъпка от таксата. Студентските 
заеми обикновено не покриват цяло-
то обучение, те са насочени предим-
но към родителите на местни канди-
дат-студенти в особено голяма фи-
нансова нужда. Не трябва да разчи-
тате много и на възможността да 
работите в университета, което 
няма как да ви помогне особено при 
високите такси от десетки хиляди 
долара. В това се изразяват основ-
ните възможности за финансова 
подкрепа от висшите училища. Най-
желаният и цялостно решаващ въ-
проса трябва да бъде вариантът за 
пълна стипендия. 

Стипендия
Запомнете: никой няма да ви даде 

стипендия заради кафявите ви очи, 
още по-малко, защото идвате от 
бедна България – със сигурност има 
кандидати от далеч по-бедни държа-
ви. Стипендии се отпускат на база-
та на академични и спортни пости-
жения и потенциал, а подготовката 
ви трябва да започне колкото се 
може по-рано – поне 2 години предва-
рително. Кандидатстването за пъл-
на стипендия преминава през полага-
нето на TOEFL, SAT и SAT Subject. 
Високите резултати не са пожела-
телни, а задължителни. Ако не сте 
доволни – явете се пак, затова под-
готовката трябва да започне макси-
мално рано. Същото се отнася за 
оценките в дипломата за средно об-
разование. Пригответе се да пре-
доставите най-добрите препоръки 
от учители, треньори и хора, чието 
мнение може да има тежест пред ко-
мисията, която ще разглежда доку-
ментите ви. Внимател-
но 

обмисляйте и есето си (Statement of 
Purpose).

Всяко висше училище в САЩ има 
правото да определя свои условия за 
отпускане на стипендии. Както чес-
то е ставало въпрос на страниците 
на списанието, разликите между 
университет и университет, между 
един щат и друг такъв, могат да са 
толкова големи, че обобщения от ка-
къвто и да е тип трудно се правят. 
Все пак, преминавайки от сайт на 
сайт на висшите училища, прави 
впечатление, че за кандидатстване 
за пълна стипендия се поставят ус-
ловия като: доказани финансови нуж-
ди, високи резултати от SAT (обик-
новено над 1 300-1 400 точки) и 
невъзможност за получаване на друг 
вид помощ.

Спортните стипендии могат да 
ви осигурят по-ниска такса или на-
пълно безплатно обучение, ако във 
ваше лице видят потенциал в съот-
ветния спорт и поддържате висок 
успех в следването. 

В заключение
Едно от безспорните достойн-

ства на висшето образование в 
САЩ, извън академичното му 
всепризнато високо качество, е раз-
нообразието от варианти за достъп 
до него. Погледнете го от тази 
страна, от десетилетия практични-
те американци имат интерес, жела-
ние и условия да привличат млади, 
интелигентни и мотивирани за успех 
хора. Висшите училища са един от 
каналите, през които се случва 
това. Ето защо ще останете учуде-
ни колко много и колко различни вари-
анти за финансиране на обучението 
са заложени като концепция във все-

ки университет. Ако покриете 
изискванията за прием, ако ус-

пеете да убедите универси-
тета, че си струва да ви 

предложи място – имате 
всички основания да тър-
сите вариант и за финан-

сова помощ. Твърде веро-
ятно е от там да ви 

изпреварят и да ви предложат 
такава. Студенти в САЩ, писали 

за нашето списание, свидетелст-
ват за подобни случаи и напомнят, 
че в тази държава, може би повече 
от навсякъде другаде, се ценят уси-
лията да успееш и да се бориш въ-
преки обстоятелствата. 

материал на Ивайло Ганчев 
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ВИЕ ДОРИ НЕ ОСЪЗНАВАТЕ 

КОЛКО  СТЕ  ЦЕННИ

Визитка
Марк Преснел

Марк Преснел има над 15-годишен 
опит в сферата на кариерното кон-
султиране и понастоящем е дирек-
тор на Кариерния център на универ-
ситета John Hopkins. Преди това е 
бил в редица други учебни институ-
ции. Той самият знае какво значи да 
последваш интересите си и да на-
правиш рязък завой в кариерата – 
макар сега да има докторска сте-
пен по Психология, бакалавърската 
му степен е по Въздушно инженер-
ство.

Марк Преснел, 
директор на Кариерния център 
на университета John Hopkins, към студентите: 

Марк Преснел има над 

15-годишен опит в 

сферата на кариер-

ното консултиране 

и понастоящем е директор на 

Кариерния център на университе-

та John Hopkins. Преди това е бил 

в редица други учебни институ-

ции. Той самият знае какво значи 

да последваш интересите си и да 

направиш рязък завой в кариера-

та – макар сега да има докторска 

степен по Психология, бакалавър-

ската му степен е по Въздушно 

инженерство. 

Какви са студентите днес – 
по-комуникативни, по-гъвкави 
и по-прогресивни, в сравнение с 
поколенията преди? 

Днешните студенти са много ен-
тусиазирани и силно заинтересова-
ни от възможностите за развитие, 
за растеж. За разлика от поколения-
та преди, например от моето, те 
имат и големи притеснения. Те се 
тревожат – и то доста, за реализа-
цията си, тъй като икономиката не 
е стабилна както преди и те не са 
сигурни в бъдещите си планове. 

Квалифи-
кациите и 
доброто 

резюме ви 
докарват 
до интер-
вюто – 
оттам 

нататък 
сте вие 
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Другата голяма разлика е присъствието на ро-
дителите в развитието им – днес родителите са 
много по-въвлечени в процеса на кандидатстване, 
проучване на учебни заведения, професионална об-
ласт т.н.; нещо повече - родителите са активна 
страна в този процес. Семейството като инсти-
туция се е засилило и взема решението заедно. 

В този ред на мисли – добре ли е или зле 
родителите да са намесени в такава степен, 
дори не само намесени – а инициатори на 
решенията за бъдещия път на децата си? 
Или казано с други думи – трябва ли на тази 
възраст майка ти да ти казва къде да учиш и 
какво ще работиш?

Не мисля, че тук става дума за добро или лошо. 
Става дума за подкрепата на семейството – раз-
бира се, ако семейството е твърде влиятелно в 
процеса, по-скоро то ще навреди, защото детето 
няма да последва своето желание, няма да вземе 
личното си решение. В миналото, ако имаше наме-
са на родител, тя беше от рода на: „Мисля, че 
трябва да направиш това и да учиш там”. Днес ро-
дителите не изразяват толкова крайно мнение и 
позиция, а по-скоро са в ролята на страна, която 
съветва и дава много по-силна опора и подкрепата 
в процеса на обсъждане. Така че днес родителите 
създават едно чувство на сигурност, което е 
именно ролята на стабилната семейна среда. 

Как оценявате самочувствието на днешните 
студенти? Някои смятат поколението днес 
за по-арогантно – така ли е наистина, или по-
скоро не?

Според моя опит студентите все още се под-
ценяват. Деветдесет процента от тези, с които 
работя всеки ден, нямат увереността и вярата в 
себе си и в това, което могат да предложат на 
работодатели. Винаги търсят и признават неща-
та, които все още нямат, вместо да се замислят 
за квалификацията и качествата, които имат. 

Съществуват различни стандарти за добро 
представяне пред компания или работодател 
в зависимост от географските ширини – 
например в САЩ доброто CV не трябва да е 
повече от страница, докато в Европа това би 
изглеждало несериозно на работодателите. Но 
има ли и подобно деление на база професионална 
област? 

Важно е да се разбере, независимо за коя сфе-
ра, че ако желаем да се развиваме в нея трябва да 
се научим да говорим език, който работодатели-
те разбират. Щом отивате и казвате на работо-
дателя: „Това е областта, от която се интересу-
вам”, трябва и поведението, и думите ви да 
подкрепят това твърдение. Свържете с хора от 
конкретната среда, обогатете контактите си и 
тези хора ще ви помогнат да се информирате и 
подготвите за неща, които няма къде да прочете-
те. Има специфично познание във всяка област, ко-
ето е добре известно на хората, въвлечени в нея. 
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Тук стигаме до огромното 
значение на мрежата от 
контакти на всеки човек. Как 
да започне да изгражда своята 
мрежа един студент в начало на 
професионалния си път? 

Заблуда е, че само доказаните 
професионалисти имат мрежа от 
контакти. Всеки един човек, дори 
студентът, който все още не е ра-
ботил, има няколко потенциални из-
точника на контакти, които дори не 
осъзнава. Това са колеги в универси-
тета, приятели от училище, позна-
ти на родителите и така нататък. 
След години тези хора може да се 
окажат реализирани в определена 
сфера и да са ви изключително по-

информация, която може да бъде на-
брана предварително и работодате-
лите няма да ви извинят, ако не сте 
подготвен. Това са само 15-30 мину-
ти, които да отделите – направете 
го. 

Добра идея ли е да имаме твърда 
позиция по отношение на 
заплатата – например „няма да 
работя за по малко от тази сума”?  

Мисля, че никога не трябва да 
приемате работа за по-малко пари, 
отколкото ви трябват, за да живее-
те нормално. Това не е добър сцена-
рий. От друга страна, не може да оч-
аквате от самото начало да 
получавате средно ниво на заплата 

но тя е нужна. Но като по-важно бих 
определил надграждането на тази 
диплома и това, което стои зад нея 
– да се възползваш от възможности-
те за стаж, които университетът 
предлага, участието и лидерството 
в различни кубове по интереси. Да 
обвържеш тези три неща: диплома-
та плюс малко стаж, плюс лидерски 
опит в областта, която те интере-
сува – мисля, че това прави завърше-
на подготовката ти за целта. 

Ако сте работодател и имате 
двама кандидати за позиция – 
един с диплома от изключителен 
университет и без предишен 
опит, и един от среден клас 

Заблуда е, че само доказаните професио-
налисти имат мрежа от контакти. 

Всяко едно място, където се намирате, 
е естествен източник на контакти

лезни, просто в момента не го осъз-
навате. 

Отделно, има много организации 
или инициативи, свързани с интере-
сите ви, които ви дават възмож-
ност да комуникирате и да разшири-
те обзора си. Всяко едно място, 
където се намирате, е естествен 
източник на контакти. Ако мислите, 
че нямате достатъчно добри по-
знанства, това вероятно не е така 
– просто трябва да седнете и да ги 
осмислите. Това са хора, които прие-
мате за даденост в ежедневието си, 
но те могат да ви помогнат. 

Да се насочим към университета 
като гарант за добрата 
реализация. Достатъчно ли е днес 
да имаш престижна диплома? 

Бих казал, че е необходимо. Не е 
достатъчно, не всичко се изчерпва с 
добрата диплома от университета, 

университет, но пък с няколко 
месеца опит, как ще постъпите?

Това, което ще направя е да ги 
интервюирам и който се справи по-
добре на интервюто - ще получи ра-
ботата. Вижте, вашите квалифика-
ции, автобиография и препоръки, ви 
докарват до интервюто. Среден или 
топ клас университет, с опит или 
без, вие вече сте на интервю. От-
там нататък всичко зависи от вас и 
вашето представяне. 

Кои са най-често допусканите 
грешки от кандидатите по време 
на интервю? 

Да се подценяват. Продават се 
ниско. Трябва да сте уверени в това, 
което сте и което може да предло-
жите. Второто най-важно нещо е да 
знаете с кого разговаряте. Проуче-
те компанията, в която отивате, 
информирайте се за позицията, за 
която кандидатствате. Има много 

– тя нараства с годините опит. Ни-
кой няма да ви каже „добре”, ако поис-
кате 1 000 долара отгоре на това, 
което ви предлагат. Това ще може 
да ви се случи след около 10 години 
професионален опит, ако наистина 
сте ценен специалист. Някои рабо-
тодатели пък държат всички служи-
тели на определено ниво да вземат 
еднакви заплати, защото не биха ис-
кали да седнете с колегата си в ка-
фенето и да се окаже, че той взима 
повече от вас. Тогава ще си помисли-
те – „Защо, аз също съм точно тол-
кова добър”? 

Ако трябва да дадете само 
един съвет за това как да 
се представим добре пред 
работодател, то какъв би бил 
той?

Опростете посланието си. Не 
може и не трябва да представяте 
подробно на един работодател всич-
ки умения и компетенции, които има-
те. Изберете 2-3 неща, които са на-
истина най-големите ви предимства. 
Така, когато излезете от интервю-
то, работодателят ще знае точно 
какво може да направите за него и 
после ще ви се обади. 

интервю на Елица Петрова

Никога не трябва да приемате 
работа за заплата, която ще 
ви кара да се чувствате зле 
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advertorial

Джеймс Колдуел, J.D., има 

над 15 години опит в 

управлението на догово-

ри в частния търговски 

сектор, предимно с правител-

ството на САЩ, изпълнители и 

фирми за разработка на софтуер. 

Westinghouse Electric Corporation, 

IBM, Verdix, Oracle, HJ Ford 

Associates Inc., RJO Enterprises са 

някои от компаниите, за които 

той е работил. 

„ З д р а -
вейте, каз-
вам се 
Джеймс Кол-
дуел и пре-
подавам ме-
ниджмънт и 
междунаро-
ден бизнес 
на студен-
ти в Сити 
Юнивърсити 
Сиатъл по програма BSBA в Правец, 
България. В Правец съм за всеки три-
местър през есента. Миналата го-
дина (есента на 2011 г.) беше десе-
тата ми есен в Правец. С нетърпе-
ние всяка година очаквам завръщане-
то си в този град и в България. 
Сприятелих се с доста хора и тяхна-
та жизнерадостна и топла компания 
ми липсва. Липсват ми и вкусната 
българска кухня и напитки. 

Едно от най-хубавите неща на 
нашата програма в Правец е колко 
забавно може да бъде в клас и въпре-
ки това сериозно да подготвяме 
студентите да продължат образо-
ванието и кариерата си. Кампусът 
ни е малък, ето защо се радваме на 
приятелска и подкрепяща атмосфе-
ра, създавана от студентите, пре-
подавателите и помощния персо-
нал.” 

„Казвам 
се Кори Ин-
к и р и у а н г , 
идвам от 
Индонезия и 
бях сту-
дентка в 
CityU в про-
дължение на 
три години. 
Спомням си 
първия път, 
когато чух за този университет, как 
веднага бях привлечена от американ-
ската система на висше образова-
ние, от забележителния кампус и 
местоположението му, уникалната 
програма за студентска мобилност 
и вълнуващия студентски живот, 
както вътре, така и извън класната 
стая. Определено мога да кажа, че 
изборът ми да продължа обучението 
си в CityU се оказа правилно решение 
заради всички ползи, които то ми до-
несе.” 

„Казвам 
се Стан 
Койчев. Вяр-
вам, че избо-
рът на City 
University of 
Seattle беше 
най-добрата 
и най-пра-
в и л н а т а 
стъпка, коя-
то съм правил в моя живот.” 

„Казвам 
се Давид 
Д е л ч и н о в . 
На 20 години 
съм и в мо-
мента уча 
втора годи-
на в City 
University of 
Seattle (2011-
2012). За мен 

няма съмнение, че изборът на този 
университет беше едно от най-
важните решения в живота ми. Оп-
итността, системата и амбициоз-
ните хора, с които съм заобиколен, 
ме мотивират да се усъвършен-
ствам, да бъда гъвкав и да приемам 
промяната с голяма радост.” 

„Казвам 
се Георги 
Камбуров и 
съм втора 
година сту-
дент в City 
University of 
Seattle. След 
като завър-
ших гимна-
зия бях из-
правен пред 
дилемата къде да продължа образо-
ванието си. Когато научих за City 
University, останах много доволен от 
възможностите, които CityU предла-
га. Този университет напълно отго-
варя на изискванията ми.” 

ПРИЕМ 2012/ 2013 Г.

BSBA специална оферта за пър-
вокурсници - 10% отстъпка при за-
писване до 10-ти май!

Cвържете се с нас на: 
info@cityu.bg или admissions@cityu.bg. 

Съветник по прием на студенти 
ще се свърже с вас, за да ви предос-
тави информация въз основа на лич-
ните ви нужди и цели. Очакваме с не-
търпение да ви помогнем да 
промените живота си завинаги!

Опитът има значение

За повече информация

Campus Pravetz
4 Todor Zhivkov Sqr. 2161 Pravetz

Bulgaria
Phone: +359 7133 25 11

E-mail: info@CityU.bg
www.cityu.bg



44|ОБРАЗОВАНИЕ И СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В ЧУЖБИНА

обучение в Испания

Това е третият после-

ден материал, с който 

завършваме обещаната 

серия от статии за 

образованието в Испания. Този 

път във фокус са две по-различни 

висши училища и нетрадиционни 

възможности за обучение в тях. 

И така, какво можете да открие-

те в Испания?

Многобройни местни специализира-
ни университети:

 • DigiPen Institute of Technology 
(Билбао) – видео игри;

 • FDI Entrepreneurs School 
(Барселона и Мадрид)– 
създаване на собствен бизнес;

 • Llongueras (Испания) – универси-
тетски център за фризьорство; 

 • ESDi Escuela Superior de Diseño 
Industrial (Сабадей, 
Барселона)- университетски 
център за мода и дизайн;

 • Johan Cruiff Institute - 
спортен университет, 
създаден от бившия треньор 
на ФК Барселона (Барселона) 

 •  Real Madrid School, част 
от Universidad Europea de 
Madrid - лятна школа за 
спортен мениджмънт

В тях се предлага: 

 • Обучение на английски в по-
вечето университети;

 • Двуезично обучение в универ-
ситетите в автономните 
области със собствен език. 

DigiPen Institute of 
Technology Europe Bilbao 

От над 20 години, DigiPen Institute 
of Technology е посветен на създава-
нето на видео игри, симулации и ани-
мация, насърчавайки студентите да 
се квалифицират като способни ин-
женери, програмисти и дигитални 
артисти. 

Създаден през 1988 г, DigiPen 
Institute of Technology е пионер в раз-
работката на видео игри. През 1996 
г. представя бакалавърската про-
грама Интерактивни симулации в 
реално време. От този момент, 
DigiPen непрекъснато разработва 
програми, които осигуряват на сту-
дентите подготовка в сферата на 
висококачествената дигитална ме-
дия. 

Успехът в индустрията на видеo 
игрите зависи от иновациите, креа-
тивността и техническото превъз-
ходство, а европейският пазар на 
висококачествени продукти и про-
грамисти е много конкурентен. Съ-
щевременно европейските техноло-
гични компании са изправени пред 
трудности да намират квалифицира-
ни и талантливи местни служители. 

УНИКАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ 
ВЪЗМОЖНОСТИ В ИСПАНСКИ 
ВИСШИ УЧИЛИЩА
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обучение в Швеция

   
  

 

 

Ето защо им се налага да харчат повече, като наемат 
чуждестранни служители от САЩ или Азия. 

DigiPen Europe-Bilbao се стреми да създаде един 
фундамент от обучени инженери и творци, с който да 
отговори на нарастващите нужди на дигиталната ин-
терактивна развлекателна индустрия в Билбао и зад 
граница. Към момента само в Испания има над 25 сту-
диа за разработка на видео игри и стотици в цяла Ев-
ропа. 

Bachelor of Fine Arts in 
Digital Art & Animation

 Тази програма е разработена с идеята да подгот-
вя студенти, които да могат да създават творчески 
произведения на професионално ниво. Тя е фокусиране 
не толкова върху обучаването на студентите в упо-
требата на определени програми и софтуер, колкото 
набляга повече върху развиването на основни творче-
ски умения, приложими във всякаква среда. 

Студентите се научават да: програмират 
разнообразни симулации и игри; творят технически 
дизайн и дизайн за игри; създават качествени алгори-
тми за изкуствен интелект; прилагат различни кон-
цепции в разработката на видео игри. 

Студентите от DigiPen, които успешно завършват 
тази програма, са успешни и уважавани специалисти в 
областта, които редовно печелят отличия в междуна-
родни състезания като Independent Games Festival. 

FDI Entrepreneurs School е училище за предприемачи, 
специализирано в създаването на компании тип Startup, 
свързани с интернет, мобилната и висша технология.

FDI Entrepreneurs School или FDI School е създадено 
от водещи бизнесмени и интернет инвеститори на 
световно ниво и е подкрепен от фирмения холдинг FDI 
Internet & Mobile, чиито офиси и инвеститори в техно-
логични фирми се намират в Испания, САЩ и Китай. 
Към настоящия момент FDI води успоредни преговори 
за набиране на над 20 млн. евро чужд капитал за фир-
мите на своите клиенти. FDI School предлага курсове 
за предприемачи, с които студентът, независимо от 
предишния си опит, се научава как да създаде, развие, 
интернационализира и продаде своята технологична 
фирма. 

На академично ниво училището има честта да е 
титуляр на катедрата за Иновации и технология в 
държавния университет Universidad Politécnica de 
Madrid и дипломите на FDI School се признават от ем-
блематичния университет Universidad Alcalá de Henares 
(Madrid).

Мисията на FDI Entrepreneurs School е да помогне на 
всеки студент (независимо дали идва с готова идея 
или тепърва ще я търси) да създаде своята фирма в 
рамките на първите седмици на курса и в течение на 
програмата да превърне учителите в своеобразен ди-
ректорски състав, който благодарение на своя опит, 
контакти и идеи, да допринесе до успешното развитие 
на новоучредения бизнес. 

Към момента на приключване на курса, студентът 
се изправя пред жури, съставено от професионални ин-
веститори, които решават дали да инвестират или не 
в съответната компания. 

В действителност 80% от представените фирми 
се сдобиват с капиталовложение от самите учители и 
професионално жури. 
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Тъй като FDI School е интегрирано в бизнес холдинг 
със световен престиж, професионалистите, работещи 
там, се ангажират да помогнат на студентите да по-
стигнат своите цели, било то чрез намирането на капи-
тал за разрастване на фирмата, помощ при международ-
ното разрастване, подкрепа за излизане на фондовата 
борса или продажбата на новоучредения бизнес на между-
народни инвестиционни фондове. 

Освен в сферата на образованието, FDI създава едни 
от най-мащабните частни центрове за иновация и 
предприемачество, където бизнесмени, инвеститори и 
големи компании съжителстват с предприемачи и им 
помагат да развият своята идея. 

FDI Entrepreneurs School предлага курсове за инвести-
тори и бизнес-ангели от целия свят, поради което мрежа-
та от връзки на специалисти от целия свят е огромна 
възможност за всеки предприемач, който има проект за 
развиване. 

Сред фирмите, част от инвестиционния фонд на FDI, 
съществува частна инвеститорска мрежа. По този на-
чин всеки проект, създаден в школата, минава през фил-
три и стига директно до най-активните инвеститори в 
Startup средите към настоящия момент. 

FDI Entrepreneurs School има кампуси в Мадрид и Барсе-
лона. 

Нетрадиционните програми 
през погледа на студентите

На 23 години съм и съм за-
вършил семестриално иконо-
мика и маркетинг. Като част 
от задължителния професио-
нален стаж, работих извест-
но време в международна бан-
ка, в отдел „Събиране на 
вземания“ и в последствие ме 
назначиха в маркетинг отде-
ла, обслужващ корпоративни 
клиенти. 

От известно време обаче 
в главата ми се зараждаше 
идея за собствен бизнес, свър-
зан с мобилна геолокалзиация. 
Заедно с мой приятел нахвър-
ляхме основните неща, които 
ще са ни нужни, но като цяло 

бяхме доста „зелени“ и не знаехме как да осъществим и 
половината от това, което си бяхме поставили като цел. 

Случайно научихме за FDI School и заедно със съдруж-
ника ми събрахме пари за програмата и начален капитал 
за фирмата. Записах се аз, заради икономическия ми про-
фил, така или иначе съдружникът ми, с IT профил, щеше да 
се впише еднакво добре. 

Заминах за Испания две седмици преди началото на 
програмата и почти веднага се срещнах с координатора 
на програмата и моя наставник, за да ми потвърдят до-
колко иновативен е проектът ми. Исках да се уверя, че 
захвана ли се сериозно, идеята ми може реално да прерас-
не в нещо важно. Те не само, че ми потвърдиха, ами и ми 
обясниха на какво трябва да наблегна, кои са силните ми 
страни и кое е истински иновативно в проекта ни.

Заради ограничените ми познания на испански език, за-
почнах програмата на английски. През първата седмица 
ми назначиха професората, който се явява директорски 
съвет по време на развитието на проекта. Осемдесет 
процента от учителите са успешни предприемачи, които 
са създали, развили и продали своите фирми. Даваха ми 
усещането, че фирмата ми печели години опит и всичко 
изглежда много по-реално, когато имаш гърба на подобни 
професионалисти. 

В началото на октомври вече бях регистрирал компа-
нията. Учителите ме посъветваха да създам английска 
LTD, с което ще спечеля повече престиж и по-лесно ще 
привлека капитал на чужди инвеститори. И честно каза-
но това се оказа по-лесно, отколкото създаването на 
гръцка компания с подобни характеристики.

Докато моят съдружник разработваше бета версия-

обучение в Испания

Стелиос Виси, Гърция, 

International Master in CEO, 

FDI Entrepreneurs School 
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та на софтуера ни в Гърция, получих ключови контакти и ноу-хау от мо-
билната индустрия в САЩ, Китай и Европа, и в момента приятелят ми 
прилага тези знания на практика.

Също така изучавам фирмено проучване, което ми позволява да до-
бия необходимата информация, да я анализирам и да направя необходими-
те изводи, фундаментални за проекта. За момента обаче най-интерес-
ният предмет за мен е „Езикът на тялото“, където с психолози 
тренирахме как да скриваме притесненията и емоциите, как да използ-
ваме невербалния език и да внушаваме увереност и доверие. 

Оценявам много положително връзките, които добивам – тъй като 
всеки мой колега развива собствен бизнес (и има нужда от клиенти), на-
мираме начин да сме си взаимно полезни. Въпреки че е рано, някои учите-
ли проявяват интерес да инвестират в идеята ни и очаквам с огромен 
ентусиазъм защитата на проекта пред инвеститорите и бизнес-анге-
лите това лято. 

След като завърших средното си образо-
вание в КПТУ „Алеко Константинов“- гр. По-
морие със специалност „Оператор на шевно-
то производство“, започнах да се 
интересувам къде мога да продължа образо-
ванието си. По случайност майка ми замина 
за Испания и попадна в Сабадей (Барселона). 
Тя проучи университетите за моден дизайн и 
така намери ESDi. Убеди ме, че е най-добро-
то място за моето обучение. 

Пристигнах в Испания и кандидатствах с 
английски език (още не владеех испански). Из-
държах приемния изпит успешно и след като 
знаех, че обучението ми е гарантирано, 
започнах усилено изучаване на испански и ка-
талунски. Започнах обучението си и бях дос-
та изненадана от начина, по който се отна-
сят към теб. Отношението е доста 

персонално (още на втория ден всички знаят името ти и не си само един 
ученик сред многото). 

Всички учители са професионалисти в своя сектор, много от тях със 
собствени световноизвестни марки. Учат те на всичко, което може да 
ти е нужно, за да излезеш подготвен и да постъпиш на работа като един 
добър професионалист. Научават те как да осъществиш твоята идея и 
кой е най-добрият начин да я реализираш, за да бъде възприета от обще-
ството. Това, което безкрайно ценя, е че непрестанно ти помагат да 
усъвършенстваш твоята креативност. Имаме занятия с кроячи и шива-
чи, които ти помагат да осъществиш твоя дизайн, помагат и в избора 
на платове и материали. Преподава се много върху изкуството и дизай-
на, за да имаш някаква обща култура и да знаеш какво е направено преди 
теб и какви материали са използвани.

А колегите са направо страхотни. Помагаме си много, имаме силно 
партньорство. ESDi изисква много време и много часове работа. По-го-
лямата част от деня прекарвам в университета, тъй като след часове-
те оставам да шия и да правя кройки. 

Все още не съм била на стаж, но ми предстои това лято. Има голям 
списък с фирми, които са заинтересовани да работиш за тях, но ако ис-
каш да работиш в някоя конкретна, трябва лично да си подадеш CV-то. 

материалът е подготвен от Цветелина Ивова от Student Recruitment Tours 

(SRT), на която изказваме специални благодарности

Светла Василева, 3-та 

година специалност „Мода“ 

в ESDi – Escuela Superior de 

Diseño Industrial
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ЕДИН ЧУЖДЕСТРАНЕН
СТУДЕНТ В UNIVERSIDAD 
CATÓLICA SAN ANTONIO 
(UCAM)

Когато пристигнах в 

Мурсия (Испания) не го-

ворех испански и не знаех 

много за региона или за 

университета UCAM. Защо реших 

да продължа образованието си в 

UCAM? Решението ми беше основа-

но на препоръките на международ-

ни студенти от предишни години, 

които бяха избрали този универси-

тет, и които ми обясниха, че той 

дава възможността да се запозная 

с много хора и да получа страхо-

тен опит. Твърде скоро разбрах 

какво са имали предвид. Още преди 

пристигането си започнах да полу-

чавам много приятелски писма по 

електронната си поща от бъде-

щите ми ментори в програмата 

Business studies и от учител от 

курса по испански език. Те ми препоръчваха книги и като цяло премах-

наха всичките ми колебания относно решението да уча там. 

Още помня първия ден, когато дойдох в UCAM – чуждестранните студен-
ти бяхме поканени на презентация за всичко, свързано с университета. След 
това говорихме за това какво искаме да правим и какви планове за бъдещето 
имаме. 

Всички услуги в UCAM са концентрирани в кампуса, а аз открих, че зад 
тези стени се крие много специална история - мястото, покрайнините, впе-
чатляващият манастир „Jerónimos”. Връзката между студентите е подобна 
на тази в едно голямо семейство. 

След няколко месеца вече познавах много хора, студенти и персонал на 
университета и, точно както исках, за да мога да упражнявам испанския си и 
да направя практика някъде, UCAM ми предложи възможност да се развия про-
фесионално в Департамента по комуникация. Там работих по някои много ин-
тересни проекти, които ми позволиха да опозная малко по-добре как 
функционира университетът и да се свържа с още повече хора. Този опит ми 
позволи, на първо място, да науча повече за една различна култура и, на вто-
ро място, да продължа да работя и уча на много по-високо ниво. Опитът също 
така ми осигури възможността да работя в международно ориентирани 
компании и да изградя кариера в чужди страни. 

В заключение мога само да кажа, че се надявам един ден отново да бъда 
част от UCAM като студент или пък като член на персонала му!

Дан Пилай, Великобритания

обучение в Испания
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Няма професия, която 

да ни прави истин-

ски удовлетворени, 

ако не намираме в 

нея призвание и възможност да 

реализираме заложените във 

всеки един от нас качества и 

потенциал. Към много занимания 

обаче можем да подходим съвсем 

практично – след като веднъж 

сме проявили желание, остава 

само да се насочим към подходящ 

курс или образователна инсти-

туция и да добавим практика. С 

амбиция и постоянство теоре-

тично бихме могли да работим 

много неща. Какво да изберем е 

друг въпрос, на който всъщност 

целият екип на списанието се 

опитва да ви помогне да отго-

ворите. И все пак има професии, 

които не биват избирани, а те 

избират. Такава е професията на 

хореографа. 

Хореографията буквално означа-
ва „танцопис”. Тя е изкуството на 
проектиране на последователност 
от движения, в която всяко движение 
и формата му са специфично подре-
дени. Като всяко друго изкуство, 
танцовото изкуство не може да 
бъде подправено и усвоено от всеки. 
Хореографът е създателят на тан-
ца. Той носи в себе си трудно за де-
финиране и предаване усещане към 
музиката и как тя може да бъде 
претворена в движенията на човеш-
кото тяло. Добрият хореограф при-
тежава две неща, с които трябва да 
е роден – любов към танца и талант. 
Ако ги имаш, то значи си от хората, 
които са избрани за призванието си. 

ХОРЕОГРАФИЯ

И все пак вродените качества 
далеч не са всичко, от което има 
нужда хореографът. Упоритият труд 
и постоянна практика изграждат из-
пълнителя и уменията му да овладя-
ва изкуството на движенията в тан-
ца. За талантът граници няма, но 
има подходящо обучение. Усещането 
за ритъм и пластиката се забеляз-
ват още в ранна детска възраст. Ро-
дителите обикновено записват на-
дарените си деца на уроци или школа 
по танци, или пък те сами изявяват 
интерес да посещават такива. В 
юношеска възраст започва етапът, 
в който вече по-здравата физика 
позволява бързо развитие и израст-
ване в танцовото изкуство. Това е 
подходящ момент за танцьорите да 
започнат своето усилено обучение. 
В България възможностите за про-
филирано средно образование в об-
ластта на танцовото изкуство се 
разделят в три основни направления: 
 • класически танц
 • български танци
 • модерни/ съвременни танци

Накратко, професионалното тан-
цово обучение е базирано на култур-
но-историческите особености и 
предпоставки, свързани с танцовия 
стил и изгражда квалифицирани про-
фесионални танцьори, които могат 
да се реализират в различни балетни 
театри и трупи, фолклорни и други 
танцови състави. 

Възможността за образование 
по хореография идва на дневен ред в 
етапа на висшето образование. Пре-
ди да стане хореограф, танцьорът 
трябва да се изгради като изпълни-
тел. С развитието си в танцовото 
изкуство идва моментът, в който се 
ражда желанието не само за изява, а 
и за поставяне на танци. Обучение-
то по хореография е насочено към из-
граждане на специалисти с висока 
професионална квалификация. Те при-
добиват знания и умения за решава-
не на художественотворчески зада-
чи, педагогическа, 
научноизследователска и теоретич-
на дейност и хореографска критика. 
Ключов елемент е добавянето на пе-
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дагогическата подготовка към танцовата, защото именно подхода и уменията за преподаване са решаващи за добрия 
хореограф, така че той да е способен да създава впечатляващи авторски хореографски произведения. Професионалната 
подготовка по хореография включва дисциплини като българските народни танци, спортни танци, класически танци и 
други стилове; композиция и режисура на сценичните прояви; режисура на спектакли; педагогическа и творческа работа 
с различни възрастови групи; костюми и сценография; теория на музиката и др. 

Къде се учи хореография в България? 

Университет Бакалавър Магистър

Академия за музикално, танцово 

и изобразително изкуство, 

Пловдив 

Изпълнителско изкуство 

Изпълнителско изкуство 

Дирижиране на народни състави

Композиция

Българска народна хореография
Музикално-сценична режисура

Българска народна хореография

Югозападен университет 

„Неофит Рилски“, Благоевград
Българска народна хореография Българска народна хореография

ВСУ „Черноризец Храбър”, Варна Хореография

Хореографска режисура на съвременен 

танцов театър и арт мениджмънт

Хореографска режисура на танцов 

спектакъл и арт мениджмънт

Здравей, Милен, за нас е 
удоволствие да представим 
професионалист като теб. Да 
започнем от начало – на колко 
години си, от кога се занимаваш с 
хореография и как започна всичко?

Здравейте, на мен също ми е мно-

го приятно. Все още съм в графата 

20 и, но след няколко месеца навърш-

вам 30... Преди да започна изобщо да 

се занимавам с танци прекарах 8 го-

дини в спортно училище и чак на 14 

започнах да танцувам. Първите си 

уроци по танци получих в Горна Оря-

ховица, в Младежкия дом при Надеж-

да Стойчева. Продължих така около 

6 години, после се преместих в Со-

фия. През тези изминали години съм 

направил и много хореографии, но не 

го считам за нещо кой знае какво, 

защото усещах, че получавам много 

повече, отколкото можех да дам! 

След това в столицата продължих 

да танцувам в „Тодес“, а няколко годи-

ни по късно попаднах в екипа на Галя 

Хореографът на Х-фактор, Милен Данков:

ХОРЕОГРАФИЯТА – 
ТОВА Е ГЕОМЕТРИЯ С РИТЪМ
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и Сатен където вече сериозно по-

ставях първите си хореографии за 

професионалната сцена. Колелото се 

завъртя някак си и оттогава работя 

с почти всички поп изпълнители в 

България... Бях поканен в Music Idol, 

работя с БГ Радио всяка година за 

годишните им награди, снимки в 

много музикални видео клипове и X 

Factor... Много хореографии са били 

създадени, чак сега си давам смет-

ка!

Къде си учил и свързано 
ли е образованието ти с 
хореографията? 

Ооо, нищо общо няма това, което 

съм завършил с това, което правя 

сега... Не мисля да го споменавам 

даже!:) Завършил съм Техникум по ме-

ханотехника - за техник не ставам! 

Нямам никакво професионално тан-

цово образование... Нелепо е, би ка-

зал някой, но това в съвременния 

свят вече не е проблем, стига да се 

си добър и да търсиш развитие и да 

показваш резултати.

Може ли да се каже, че танцът е 
призвание, талант и трябва да си 
роден за това? Достатъчно ли е, 
ако силно желаеш да си танцьор 
и се трудиш усилено, за да го 
постигнеш?

Мисля че самият въпрос отговаря 

много ясно! Да, всичко това е необ-

ходимо, за да постигаш върхове, 

трябва много отдаденост и посто-

янство. Дисциплината като начин на 

живот предизвиква успеха. Както с 

любовта е!

Необходимо ли е образованието в 
професията на хореографа? Трябва 
ли да има повече институции – 
училища и университети, които 
да предлагат такава подготовка?

За образованието си вече споме-

нах, но да - ако съм имал възмож-

ността да уча, щях да съм завършил, 

все пак си е диплома. За институции 

не ми се мисли, всичко свързано с 

тях ми е далечно и все пак виждам, 

че ги няма или ако ги има, с нищо не 

се е разбрало, че правят нещо. Все-

ки, който се занимава с танци в Бъл-

гария разчита единствено и само на 

себе си... Няма адекватни закони, 

водя се безработен, защото не мога 

да се регистрирам като упражня-

ващ тази професия – абсурдно, но 

факт. 

Има професии, при 
които теоретичната 
основа е изключително 
важна – като 
медицина, право, 
архитектура. Има 
и други, които са 
изключително 
динамични и се учат 
най-добре с практика 
– в областта на 
медиите например. В 
коя категория се пада 
по-скоро професията 
на хореографа? 
Има ли качество, 
без което не може 
добрият хореограф?

За ядрен физик си 

трябва обезателно 

теория и практика, 

че току-виж някой го 

завършил с връзки и 

ни е взривил. Танцът 

е изкуство, а изку-

ството ни забавля-

ва, хореографията 

реално погледнато 

представлява гео-

метрия с ритъм. За 

да стигнеш до тази 

свобода да създа-

ваш, ти трябва 

също много голяма 

основа, но за разлика от другите 

професии, тази е както психически, 

така и физически натоварваща...

малко като Вселената, безгранична. 

Категорията, в която я поставям, 

си е чиста фантазия. 

Изпълненията ти в X Facor бяха 
повече от запомнящи се! Но имаше 
ли такова, което да те затрудни 
или предизвика като хореограф? 

Никога не е лесно, особено когато 

времето ти е ограничено. Самото 

предаване си е толкова динамично 

че много бързо трябва да се проме-

няш. Тогава разчиташ на основата, 

която имаш. Нямаше много трудни 

моменти, но това е защото екипът, 

с който работя, е достатъчно отда-

ден. А и когато на едно място ми-

слят повече от една глава, всичко се 

случва много по-спокойно... Когато 

на финала видиш резултата, осъзна-

ваш, че точно тези предизвикател-

ства те изграждат. Имаше адски 

смели решения за дадени танци и до 

последно не знаеш какво си напра-

вил. Научих се дори на песен, която 

не ме вдъхнови да направя танц - 

просто си пускам друга, която харес-

вам, и после напасвам идеята. 

Трябва си муза, иначе не става!

Какво още искаш да постигнеш в 
танците? Имаш ли нереализирана 
мечта или цел?

Не си поставям цели, а мечтая и 

май всичко се случва засега, трудно, 

но се случва... Всеки, който сериозно 

се занимава с това, иска да се разви-

ва постоянно, да става все по-добър 

– това искам и аз... Овладяването на 

тялото и пространството е най-

приятното нещо... Иначе искам да 

мога да пътувам по-често, да срещ-

на личностите, на които се възхища-

вам, и да се докосна до всичко, което 

създават... Да докосвам и аз. Да се 

уча от света... Имам много мечти. 

Ако не беше хореограф, 
щеше да си ... ?

О, много професии има и няма 

срамна работа, нямам идея как би ме 

завъртял животът, ако не бях от-

крил танца! Щастливец е този, кой-

то прави това, което обича. 

материал на Елица Петрова
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Битката между умните и 

красивите датира отдав-

на. Ако си красива, задъл-

жително искаш и да си 

умна. Ако си умна, красивите ти се 

струват глупави. Сякаш не можеш 

да имаш и двете неща едновремен-

но. Причината е, че твърде много 

усилия се хвърлят само в едната 

посока. Ако освен да поддържаш 

външния си вид отделяш време 

за четене (повярвайте, това е 

най-краткият път към раздвижва-

нето на сивите клетки в главата 

ви) или вместо само да трупаш 

знания се огледаш около себе си 

и се опиташ да се оприличиш на 

себеподобните си (не е трудно 

– прическата, гримът и дрехите 

просто трябва да се различават 

от тези на майка ви) може би този 

рядък вид на добре изглеждаща и 

сравнително начетена жена няма 

да изчезне, а напротив – може да 

пожъне небивал успех. Още повече, 

че красотата е субективна. Не 

отдавна слушах интервю на млад 

български актьор, който се снимал 

с Анджелина Джоли и Брад Пит на 

един от европейските кинофести-

вали и който уверено заяви, че на 

живо актрисата не била толкова 

хубава, колкото изглеждала на 

снимки и във филми. Това може 

да подейства само насърчително 

на всички дами. Но ако трябва да 

сме честни, малко хора са изначал-

но глупави или изначално грозни 

и много хора са се занемарили 

духовно, интелектуално и физиче-

ски. Нека силата да преобразите 

живота си бъде във вас!

За да покажем как нагледно може да се случи това, взехме интервю 

от Валерия Цимбал, която стана победителка във формата „Умна и 

красива”, излъчван в предаването „Шоуто на Слави”. Тя е украинка, 

омъжена за българин, била е модел в САЩ, има висше икономическо 

образование, обича да чете и учи, и в момента се занимава с това 

да прави по-красиви жените в чистия, подреден и много симпатичен 

малък град Монтана.

За широката публика стана известна с това, че спечели реалити 
формата „Умна и красива”. Но ти имаш интересен живот и преди тази 
победа. Разкажи ни за себе си. 

Аз съм от Винца, град в централна Украйна. Заминах за Щатите по христи-

янска програма – YMCA. Работих в нещо, което се наричаше лагер за специ-

ални хора в Ню Хампшир. По-голямата част от тях бяха инвалиди. Не беше 

лесно, но знаех, че те наистина имат нужда от помощ и никога няма да за-

бравя благодарните им погледи. 

КОГАТО 
ИНТЕЛЕКТ И КРАСОТА 
ВЪРВЯТ РЪКА ЗА РЪКА...
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Освен в Щатите съм пътувала и 

на други места – една част от дет-

ството си прекарах в Молдова (аз 

съм от интернационално семейство 

– баща ми е украинец, а майка ми е 

молдовка) и съм запазила най-пре-

красни спомени от тези години. 

Бяхме тринадесет внуци и може-

те да си представите колко весело 

ни беше, когато се събирахме всич-

ки. В периода 2000-2001 живях в Гер-

мания по програма Au Pair. От там 

също имам невероятни спомени и 

добри приятели.

Със съпруга си се запознахме в Ща-

тите, случайно попаднахме в една 

компания, една среща на погледи и 

оттогава вече седем години сме за-

едно.

Какво те накара да вземеш 
решение за участие в предаването? 
Веднага след финала каза, че 
искреността ти е причина 
да спечелиш. Сега, след като 
емоциите преминаха, какво 
мислиш? 

Решението ми за участие в преда-

ването беше напълно спонтанно. 

Отдавна носех в себе си мисли, кои-

то много исках да споделя с хората 

в България – за невероятната красо-

та на тази държава, за масовото пе-

симистично настроение, за това да 

имам възможност да вдъхновя други 

хора. А вече със самото мотиваци-

онно писмо голяма подкрепа имах от 

моята приятелка Инна Николова, за 

което съм Ӝ много благодарна. 

След като емоциите от участие-

то в шоуто преминаха, продължавам 

да вярвам и мисля, че успях, защото 

бях себе си през цялото време. И 

много се радвам, че България ми 

стана втора родина.

Нашето списание е строго 
тематично, затова няма как да не 
те попитам къде си учила и какво 
си завършила. 

Не съм планирала да ставам иконо-

мист. След като завърших училище 

се подготвих да бъда актриса и да 

кандидатствам в актьорския уни-

верситет, но за съжаление, или за 

щастие, не ме приеха. Аз бях с отли-

чен успех и тъй като имаше висши 

учебни заведения, където приемаха 

хора с пълен успех без изпити, аз кан-

дидатствах, за да не губя годината. 

Не съжалявам обаче, че станах ико-

номист. Обучението ми беше инте-

ресно и ми се отдаваше. В Щатите 

успешно използвах образованието си 

и хората го оцениха. Завърших Киев-

ския институт за бизнес и техноло-

гии (КИБТ), факултет Икономика и 

бизнес, един от най-добрите частни 

университети в Украйна, който е 

разположен в базата на Киевския 

технически университет. Там учих 

шест години. Стипендии нямаше, за-

щото е частен. В Украйна стипен-

дии има само в държавните висши 

учебни заведения. Имахме предоста-

вено общежитие с нормални условия. 

Имам най-прекрасни спомени и най-

добри приятели от студентския си 

живот. Завърших с два държавни из-

пита, които включваха всички пред-

мети, изучавани от първата до по-

следната година.

Със сигурност правиш някакви 
планове за бъдещето, в едно 
от интервютата си казваш, 
че искаш да се възползваш от 
възможността, която ти се е 
дала. Плановете ти включват ли 
нещо, свързано с по-нататъшно 
образование?

Ще се повторя, но наистина оби-

чам да уча. Имам чувството, че се 

отварят все нови и нови врати, зад 

които се крият тайните на вселена-

та.

Обичаш да гледаш филми и, както 
всички разбраха, да четеш книги. 
Кои са последните книга и филм, 
които те впечатлиха най-много и 
с какво?

Любимият ми филм „Полет над ку-

кувиче гнездо” с участието на Джак 

Никълсън и Луиз Флетчър. Блестяща 

притча за доброто и злото. А най-лю-

бимата ми книга e „Брулени хълмове” 

на Емили Бронте. Pоман от литера-

турното течение романтизъм, кое-

то няма абсолютно нищо общо с ро-

мантиката.

Животът понякога предлага 
невероятни обрати. Смяташ 
ли, че хората са предопределени 
да извървят някакъв път или 
повечето неща, които ни се 
случват могат да се определят 
като „случайност”?

Аз вярвам в предназначението, 

вярвам, че няма нищо случайно на 

този свят. Всеки един човек нещо 

оставя след себе си, нещо взима...

Нещо, което някой друг е казал, но 
ти се иска да си го казала ти.

Чух и забравих. Видях и запомних. 

Преживях и разбрах. Конфуций (551-

479 пр.Хр.)

Най-добрият и най-лошият съвет, 
който си получавала скоро.

Не се сещам за лоши съвети в жи-

вота си. Обкръжена съм от добри 

хора и истински приятели и получа-

вам само добри и ценни съвети.

интервю на Ива Балабанова-Ганчева
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УКРАЙНА – 
СТРАНАТА НА ДЕВСТВЕНИТЕ 
БУКОВИ ГОРИ

УКРАЙНА – 
СТРАНАТА НА ДЕВСТВЕНИТЕ 
БУКОВИ ГОРИ

Богат избор от добри университети

Страшен етап в съветската Ӝ история става изкуственият глад през 1932–
1933 г., когато, в година на добра реколта, от глад загива всеки четвърти 
селянин. Втората световна война кипи на територията на Украйна 40 месе-
ца, всеки пети жител на републиката загива. Страната получава своята не-
зависимост през 1991 г.

име Украйна, Ukraine

местонахождение
Източна Европа, граничи с Черно море, между Полша, 

Румъния и Молдова на запад и Русия на изток 

столица Киев, почти 3 млн. население

площ 603 550 кв. км

население 44 854 065 

официален език

украински - 67%, говори се още руски - 24% и други 9% 

(малки общности, говорещи румънски, полски и унгар-

ски)

парична единица
украинска гривна, 1 BGN = 5.42 UAH; 1 USD = 8 UAH; 

1 EUR = 10.60 UAH 

религия

украински православни – 76.5%, украински гръцки 

католици - 8%, украински автокефални православни - 

7.2%, римокатолици - 2.2%, протестанти - 2.2%, 

евреи - 0.6%, други - 3.2%

етнически 

състав

украинци - 77.8%, руснаци - 17.3%, беларуси - 0.6%, мол-

довци - 0.5%, татари - 0.5%, българи - 0.4%, унгарци - 

0.3%, румънци - 0.3%, поляци - 0.3%, евреи - 0.2%, други 

- 1.8%

Украйна е страна с богата 

история и култура. На 

нейната територия се е 

развивала цивилизацията 

на източните славяни, а през да-

лечните Х–ХІ в. разцъфва могъща 

европейска монархическа държава 

– Киевска Рус.

Малко история
Интересна страница от история-

та на Украйна е казачеството, което 
започва да се формира през XV век. 
Там се заражда уникалната държавна 
формация – Казашкото хетманство. 
Казаците имат собствен политиче-
ски и административен център – За-
порожката Сеч, а лидерите си изби-
рат на демократичен принцип. Борейки 
се за независимостта си, хетман-
ството сключва съюз с Русия, което 
довежда до преминаването на част 
от украинските земи под протекция-
та на Руската държава. През 1775 г., 
по заповед на руската царица Катери-
на ІІ, Запорожката Сеч е унищожена, а 
казаците са разпуснати.

На 12 януари 1918 г. Централната 
рада – първият украински парламент, 
обявява независимостта на Украин-
ската народна република (УНР). Но 
страната не успява да запази незави-
симостта си и попада под властта на 
болшевиките, а след време влиза в 
състава на СССР като Украинска съ-
ветска социалистическа република. 
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Образование
Висшето образование започва след завършването на 

средно такова и вземането на приемните изпити за уни-
верситет. Бакалавърската степен отнема четири годи-
ни, медицината отнема шест. Езиците на преподаване са 
украински и руски. Чуждестранните студенти могат да 
избират между украински и английски, стига да има про-
грами, които да предлагат такава възможност. Тогава 
студентите могат да изучават украински или руски в ед-
ногодишен езиков подготвителен курс, в който ще са 
включени и подготвителни курсове, свързани с бъдещата 
им специалност. При завършването си получават серти-
фикат за отлично владеене на езика, което компенсира 
допълнителната година, която ще прекарат в учене. Ако 
изберат програма на английски, няма да се наложи да гу-
бят година, но пак ще изучават украински като курс в 
академичната програма.

Учебната година започва на 1-ви септември и завърш-
ва на 31-ви юни, разделена е на два семестъра. Общите 
правила важат за всички студенти, само че при завърш-
ване чуждестранните ще трябва да легализират дипло-
мите си в министерството на външните работи, за да е 
потвърдено, че документът е издаден от акредитиран 
университет. 

Изисквания за прием в университет
Документите, нужни за кандидатстване са следните 

(трябва да представите оригиналите и преведено нота-
риално заверено копие):
 • Попълнен формуляр
 • Копие на паспорт
 • Копие на документ за завършено средно образование
 • Копие на документ за оценки-
те от средното образование

 • Копие на документ за платена так-
са (за някои университети)

 • Паспортни снимки – 6-8 броя.

Освен това ще трябва да представите медицинско и 
да минете медицински преглед на място. 

Не са много държавите, за които не се изисква виза за 
пребиваване в Украйна, но България е една от тях.

 Университети и такси
Сумите за обучение са различни и зависят от специ-

алността. Медицина (6 години), зъболечение (5 години), 
фармация (5 години) са традиционно скъпи и варират от 
5 500 щатски долара за първата година до 4 500 долара за 
следващите години, като това включва квартира и други 
разходи. Изброените специалности може да изучавате в 
Kharkov National Medical University, Ukrainian Medical 
Stomatological Academy и Dniproptrovsk State Medical 
Academy. 

В областта на инженерните науки (4 години за бака-
лавър и една за магистър) цените са 4 300 долара за пър-
вата и по 3 600 долара за следващите години, като това 
включва квартира и други разходи. Може да избирате 
между Computer Engineering, Computer Sciences, 
Telecommunication Engineering, Electrical Engineering, 
Electronics Engineering, Mechanical Engineering, Civil 
Engineering, Chemical Engineering, Oil and Gas Engineering, 
Automobile Engineering в National Technical University of 
Ukraine, Kharkov National University of Radio Electronics и 
Poltava State technical University.

Специалностите, свързани с икономика и управление/ 
мениджмънт (4 години за бакалавър и една за магистър), 
са следните: Economics, Accounting and Auditing, Business 
Administration, Business Management, International Relations, 
International Economics Relations, Hotel & Tourism Management, 
Hospitality Management и Finance, Business marketing в 
Kharkov State University of Food Тechnology and Trade, 
National Consumer Cooperatives University of Ukraine,National 
Economics University и Kharkov National University of Radio 
Electronics. Таксите с включени квартира и други разходи 
варират от 4 300 долара за първата година до 3 600 дола-
ра за следващите.

 
Препоръчително е студентът да носи със себе си ця-

лата такса за първата година, както и пълен комплект с 
нужните документи.

Стандарт на живот
Обучението в Украйна е много по-достъпно от това в 

други, западноевропейски държави, но и тук ще е нужно да 
имате стабилно външно финансиране през периода на 
обучение. Не разчитайте да се издържате като работи-
те, защото няма много условия за работа на студенти, 
поне засега. 

Разходите за живот в страната не са много високи. 
Като изключим таксата за обучение и наема, на скромен 
студент ще са достатъчни 200 евро на месец, даже може 
и да останат. Чуждестранните студенти обикновено 
ползват общежития, но може да бъдат настанени в се-
мейства или да си наемат квартира. 

Ако обучението в тази приятна страна ви привлича 
като вариант, няма да се затрудните да намерите нуж-
ната ви информация. Очевидно е, че се полагат усилия за 
привличането на млади умове от други държави, така че 
ако нещо от нещата, които се предлагат там ви харесва, 
няма какво да се чудите, а се хвърляйте смело напред.

материал на Ива Балабанова-Ганчева

Университетите в Украйна в световната класация на 

www.webometrics.com

957
National Technical University of Ukraine Kiev 

Polytechnic Institute 

1248 Lviv Polytechnic National University

1747 National Pedagogical University MP Dragomanova 

1922
National Aviation University (Kiev International University 

of Civil Aviation) 

1934 National Taras Shevchenko University of Kyiv

2105 Ivan Franko National University of Lviv 

2188 Donetsk National Technical University

2359 Sumy State University 

2402 Donetsk State Medical University 

2437 Odessa National I I Mechnikov University 
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ЧОВЕК МОЖЕ ДА УСПЯВА НАВСЯКЪДЕЧОВЕК МОЖЕ ДА УСПЯВА НАВСЯКЪДЕ



В началото беше Кристо и 

Сантра, и Кристо пееше. 

Сега е само Кристо. Про-

дължава да пее, но като 

че ли повече се снима във филми. 

Всякакви. Български сериали и 

чуждестранни продукции. От 

интернет пространството е 

видно, че снима във филм с Вини 

Джоунс и Том Сийзмор, и че меж-

дувременно е изпил кръвта на Яна 

Маринова в друг филм. 

Ние пък разбрахме, че е учил в 

чужбина. Започнахме да го деб-

нем и той ни падна. Ето го!
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ОБРАЗОВАНИЕТО В САЩ Е УНИКАЛНО. 
НА ВСЕКИ ЩЕ ГО ПРЕПОРЪЧАМ

  ОБРАЗОВАТЕЛНО СПИСАНИЕ СМЕ И НЯМА КАК ДА 
ПОДМИНЕМ ВЪПРОСА С ТВОЕТО ОБРАЗОВАНИЕ, 

ПОЛУЧЕНО В САЩ. КЪДЕ И КАКВО УЧИ? КАК ТИ СЕ 
ОТРАЗИ СТУДЕНТСКИЯТ ЖИВОТ ТАМ? ИМАЛ СИ И 
ДОСТА ИЗВЕСТНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ. ЩО ЗА ХОРА 

СА?

Завърших Franklin & Marshall College. Това е един от най-

известните частни колежи в САЩ, основан от Бенджа-

мин Франклин, също един от първите 20 колежа, основани 

там. Tам учих бизнес администрация и актьорско май-

сторство като главни специалности, но също студийни 

изкуства (рисуване, скулптура), танци, режисура, музика, 

икономика и др. Това е така нареченото Liberal Arts 

Education.

Студентският живот там беше нещо уникално. Парко-

ве, партита, катерички, дървета, хубави хора – много за-

бавно беше. Като в замъка на Хари Потър бяхме. А и в 

Америка може да е доста забавно. 

Преподавателите са много добри и най-важното съот-

ношението ученици/ преподаватели беше 20/ 1 - малки 

групи в клас, което ни даваше възможност да си говорим 

с тях, да сме близки. Те бяха наши приятели – канеха ни на 

гости, излизахме заедно, забавлявахме се заедно, а съще-

временно това са хора, постигнали много, известни, на-

писали бестселъри и т.н. – и я нямаше границата, която 

я има тук.



А КАК И ЗАЩО ИЗБРА ДА УЧИШ В САЩ, А ПОСЛЕ ПЪК ДА СЕ ВЪРНЕШ? 
ОБИКНОВЕНО ТАМ СЕ ХОДИ ЗА УЧЕНЕ, КОГАТО ИДЕЯТА Е ДА СЕ 

ОСТАНЕ.

Образованието там е уникално. На всеки ще го препоръчам. Невероятна ор-

ганизация, артистично виждане и подход, ниво и база. 

Върнах се по лични причини. Според мен човек може да успява навсякъде. А и 

аз имам много добро отношение към нашата родина. България е наш дом. Нека 

учим навън, но да се връщаме и да прилагаме наученото тук. Това ни липсва в 

момента.

ЗАЩО ПЕВЦИТЕ И АКТЬОРИТЕ ТОЛКОВА ЧЕСТО „ПРЕСКАЧАТЕ” МЕЖДУ 

ДВЕТЕ ПОЛЕТА НА ИЗЯВА?

Това е защото като изкуства са много близки. Музикалните клипове вече са 

като мини филми и много често усещането е едно и също. Музиката и филми-

те винаги са вървяли ръка за ръка. А хората, които ги създават са хора на из-

куството и за тях е привилегия да могат да участват и в двете, да създават 

и двете.

НАПОСЛЕДЪК СЕ СНИМАШ В ДОСТА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДИ ФИЛМИ И 
ТО СЪС ЗВЕЗДИ ОТ РАНГА НА  ТОМ СИЙЗМОР И ВИНИ ДЖОУНС. 

ТРУДНО Е ДА СЕ ПОВЯРВА, ЧЕ ХОЛИВУДСКИТЕ ЗНАМЕНИТОСТИ СА 

МНОГО СВЕСТНИ И ЗЕМНИ ХОРА, 
НО ТОВА СА ПРЕОБЛАДАВАЩИТЕ 

СВИДЕТЕЛСТВА ОТ БЪЛГАРСКА 
СТРАНА.ТИ КАКВО БИ КАЗАЛ ЗА 

ТЯХ?

Разбира се, че са земни. Колкото 

по-успял е един човек, толкова по-

земен е той, толкова по-малко има 

какво да доказва. Един световен 

шампион по бокс няма да ти счупи 

носа на улицата, защото си го погле-

днал накриво. Докато има комплекса-

ри, които са провал в живота си и в 

собствените си очи, които се чудят 

как да си избият комплекса и да ком-

пенсират липсата на успех като те 

набият и се докажат. Успелите хора 

няма за какво да се надуват, няма 

как да не са земни. Те имат всичко и 

това ги приземява.

КАКВО ДЕТСТВО ИМАШЕ? КОИ 
НЕЩА ТИ БЯХА НАЙ-ИНТЕРЕСНИ 

КАТО ТИЙНЕЙДЖЪР?

Детството ми беше супер. Много 

игри, много ваканции при баба ми в 

провинцията. Обожавах тези лета и 

дни – в природата. Тийн годините 

също бяха много интересни за мен. 

Спортувам цял живот и винаги съм 

държал на спорта – спортувах и то-

гава. Беше и доста безгрижно. Пар-

тита, училище, гаджета, разходки. То 

и сега е така, но по-рядко. 

КОИ ТЕМИ ЗА РАЗГОВОР СА ТИ 
НАЙ-ДОСАДНИ?

Няма досадна тема за разговор. 

Досадно е, когато хората не могат 

да намерят тема, когато са на раз-

лични нива и вълни. Всичко е инте-

ресно в света, в който живеем. Има-

ме уникален шанс да сме се родили в 

този свят и трябва да му се наслаж-

даваме. Всички теми са интересни, 

просто зависи как гледаш на живо-

та.

ПРАВИШ ЛИ ДЪЛГОСРОЧНИ 
ПЛАНОВЕ ИЛИ КАРАШ ДЕН ЗА 

ДЕН, МЕСЕЦ ЗА МЕСЕЦ? 
Имам планове, разбира се, но не са 

ми на живот и смърт. Гледам да не 

обръщам много внимание на минало-

то и на бъдещето – реално те не 

съществуват. Едното вече го няма, 

другото не е сигурно, че някога ще 

го има. Опитвам се да улавям момен-

та и да съм благодарен за всичко, 

което ми се случва. 

интервю на Ивайло Ганчев
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life style

ХМ, ДИПЛОМА 
ИЛИ КЪЩА НА МОРЕТО?
Най-скъпите МВА програми

Ако това ви се струва прекале-
но, може би трябва да помислите 
пак. Ulta Premium Tequila Ley .925 
Pasion Azteca е най-скъпата теки-
ла в света. Продадена е за 225 000 
долара, което всъщност я прави 
най-скъпата бутилка, продавана 
изобщо някога. 

Хм, бутилка текила или две 
топ МВА програми? 

материал на Ивайло Ганчев, източник: 

www.mostexpensivelists.com

УНИВЕРСИТЕТ ТАКСА ОБУЧЕНИЕ ТАКСА ЗАПИСВАНЕ

Pennsylvania (Wharton) Сан 

Франциско, САЩ 
172 200 долара 180 долара

Pennsylvania (Wharton) Филадел-

фия, САЩ
162 300 долара 180 долара

Northwestern (Kelloggg), САЩ 153 900 долара 150 долара

Berkeley (Haas), САЩ 150 000 долара 200 долара

Columbia Business School, САЩ 148 320 долара 250 долара

Duke (Fuqua) Global EMBA, САЩ 146 600 долара 200 долара

London Business School/ 

Columbia, Великобритания, 

САЩ

144 156 долара 260 долара

New York (Stern), САЩ 144 000 долара 215 долара

Chicago (Booth), САЩ 142 000 долара 100 долара

Trium: NYU/LSE/HEC, САЩ, 

Великобритания, Франция
140 000 долара няма

Cornell (Johnson), САЩ 138 800 долара 150 долара

IMD Lausanne, Швейцария 132 500 долара 210 долара

Michigan (Ross), САЩ 130 000 долара 200 долара

London/HKU/Columbia, Велико-

британия, Хонг Конг, САЩ
127 920 долара 200 долара

Kellogg/HK Univ. of Science & 

Tech Evanston, САЩ, Хонг Конг
124 500 долара 200 долара

INSEAD, Франция 122 400 долара 200 долара

МВА програмите са инвестиция, МВА програмите се изплащат, защото водят до по-високи дохо-

ди, МВА програмите обаче могат да бъдат толкова скъпи, че човек да се замисли: Диплома ли ми 

трябва или 2 луксозни коли? Или къща? Може би скромна яхта? Преценете сами. 
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данни, както и от анкетно проучва-
не на мнението на 15 000 студен-
ти. 

В допълнение системата дава 
достъп до богата информация за 
професионалните направления, спе-
циалностите и образователно-ква-
лификационните степени, по които 
отделните висши училища предос-
тавят обучение. Тя подобрява про-
зрачността на висшето образова-
ние, допринася за повишаване на 
качеството на събираната ста-
тистическа информация, увеличава 
възможностите за информиран из-
бор на кандидат-студентите и слу-
жи като база за анализи от страна 
на висшите училища, работодате-
лите и експертната общност. Ан-
глийската версия на системата в 
интернет служи като допълнител-
на предпоставка за засилване на 
видимостта и присъствието на 
българските висши училища в евро-
пейското и световно образовател-
но пространство. 

източник: www.minedu.government.bg

Агенция за образование в 
чужбина „Скай Лайнс” стар-
тира своя нов интернет 
портал за образование в 
Италия www.studyinitaly.bg

Сайтът предоставя актуална и 
пълна информация за възможности-
те за висше образование и стипен-
дии в Италия

На StudyinItaly.bg кандидат-сту-
дентите могат да открият изчер-
пателна информация за всички дър-
жавни и частни висши учебни 
заведения, с които „Скай Лайнс“ има 
изградено партньорство в Италия, 
техните програми на италиански и 
английски език и възможности за 
достъпно финансиране и получава-

не на стипендии. Желаещите да 
учат в Италия могат да избират 
сред водещи университети като 
University of Milan, Politecnico de 
Milano, Universita Cattolica del Dacro 
Cuore, Istituto Europeo di Design, 
Scuola Politecnica di Design и Florence 
Design Academy.

Джуниър Ачийвмънт Бъл-
гария стартира национал-
ната инициатива „Инова-
ционен лагер”

Започна финалът на национална-
та инициатива „Иновационен ла-
гер”. Сто ученици от 22 града ще 
покажат уменията си бързо и креа-
тивно да вземат правилни бизнес 
решения по време на еднодневната 
надпревара. Състезанието, орга-
низирано от Джуниър Ачийвмънт 
България, ще провокира младежите 
да създават нови бизнес модели, 
отговарящи на динамичния пазар 
на високотехнологичните проду-
кти. Победителите ще получат 
възможността да представят Бъл-
гария на европейския кръг на със-
тезанието „European Creativity & 
Innovation Challenge” на 21-23 май 
2012 г. в Брюксел.

Началото на инициативата „Ино-
вационен лагер” бе поставено от 
г-жа Милена Стойчева, Изпълните-
лен директор на Джуниър Ачийв-
мънт България. Младите новатори 
получиха право да се състезават в 
националния кръг на надпреварата, 
след като показаха своите нестан-
дартни творчески идеи по време на 
19 местни иновационни лагера и ре-
шаване на онлайн казуси.

Представиха новото изда-
ние на Рейтинговата сис-
тема на висшите училища 
в България

Министър Сергей Игнатов откри 
пресконференция, на която бяха 
представени обновените данни и 
новите функционални възможности 
на интернет базираната Рейтин-
гова система на висшите училища 
в България (http://rsvu.mon.bg/RSVU/). 
Актуализираното издание на сис-
темата за 2012 година съдържа ин-
формация за 51 акредитирани ви-
сши училища, които предлагат 
обучение по различни специалности 
в 52 професионални направления. 

Актуализираното издание на сис-
темата дава възможност висшите 
училища да бъдат сравнявани на 
базата на 49 индикатора, които из-
мерват различни аспекти на учеб-
ния процес и научната дейност, 
удовлетвореността на студенти-
те от учебната среда и социално-
битовите и административни ус-
луги, престижа, връзките с пазара 
на труда и реализацията на завър-
шилите. 

Новост в рейтинговата система 
е включването на индикатори, из-
мерващи приноса към осигурител-
ната система и регионалната зна-
чимост на висшите училища. 

За изработване на системата е 
използвана информация от висши-
те училища, Националната агенция 
за оценяване и акредитация, модула 
АдминУни в информационната сис-
тема на образованието, Национал-
ния осигурителен институт, меж-
дународни библиографски бази 
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Специалност Фармация в 
СУ „Св. Климент Охридски”

На официална пресконференция в 
конферентната зала на Ректора-
та, деканът на Химическия факул-
тет проф. д.х.н. Тони Спасов обяви 
преобразуването на факултета 
във Факултет по химия и фармация 
и откриването на специалност 
Фармация за учебната 2012/2013 г.

Приемът във факултета старти-
ра с 50 места. Преподавателите, 
които ще участват в обучението 
са с много сериозна подготовка, 
всеки един от тях е изследовател 
със световно признание. Налична-
та материална база включва пряко 
съвременните лаборатории на три 
факултета и косвено всички оста-
нали пространства, които се нами-
рат на територията на Софийски 
университет. 

Кандидатстването за специал-
ност Фармация ще става с изпити 
по Химия и Биология с коефициент 2 
+ оценки от дипломата за средно 
образование по двата предмета 
(ако е държана матура, се взима 
оценката от матурата). От изпи-
ти са освободени първенците, кои-
то имат отлични оценки на Нацио-
налната олимпиада по химия и 
Националното състезание по хи-
мия. 

Семестриалната такса ще стане 
ясна с постановление на Минис-
терски съвет през май месец, но 
няма да е по-различна от таксата 
за професионално направление Об-
ществено здраве, в което се нами-
ра специалността. Напомняме за 
решението на Академични я съвет 

на Софийския университет 
да не увеличава семестри-
алните такси въпреки пре-
доставената възможност.

източник: www.uni-sofia.bg

Харвард оглавява 
световната класация 
за репутация на 
Times Higher 
Education 

„Най-добрите американски 
и британски университети 
продължават да блестят, 
но от Изток идва изгрев”, 
се посочва в материала за 
класацията, излязла днес. 
„Изгревът” е University of 
Tokyo, който заема място в 
престижния топ 10, а ето 
го и него:  

1. Harvard University  
2. Massachusetts Institute of  

 Technology  
3. University of Cambridge  
4. Stanford University  
5. University of California   

 Berkeley  
6. University of Oxford  
7. Princeton University 
8. University of Tokyo  
9. University of California   

 Los Angeles  
10. Yale University 

САЩ доминират в класа-
цията с 44 университета в 
топ 100, следвани от Вели-
кобритания с 10 универси-
тета. Китай пък има два 
университета в топ 40 - 
Tsinghua University и Peking 
University. Любопитно е, че в 
топ 100 влизат по един уни-
верситет от Бразилия, Из-
раел и Турция. 
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Ученици от немската гим-
назия впечатлиха професо-
ри в Бон 

Учениците на Софийската немска 
гимназия спечелиха куп награди на 
германския конкурс „Jugend forscht“ 
и впечатлиха с научните си проек-
ти германските професори, съоб-
щи Дойче веле. Участниците в ор-
ганизирания от 47 години от 
университета в Бон конкурс са 70, 
а 29 от тях са ученици от 91 НЕГ 
„Проф. К. Гълъбов” в София.

Миналата година Софийската 
немска гимназия участва с 13 уче-
ници и спечели училищната награ-
да, която възлиза на 1 000 евро. 
Благодарение на това тази година 
участниците бяха много повече. 
Наградите – също. Освен Петя Ан-
гелова втора награда получиха 
Спасена Дакова, Десислава Щерева 
и Александър Петров в област „Ма-
тематика и информатика”. Трета 
награда в област „Място в профе-
сионалния живот” бе присъдена на 
Йоанна Савова, Геновева Банкова, 
Калина Матеева и Ива Първанова. 
Специални награди получиха Дими-
тър Димитров, Радост Петрова, 
Богомил Георгиев и Лилия Георгиева. 
Гимназията отново получи училищ-
ната награда, а преподавателят 
Кручина беше отличен от журито 
за работата му като „Ангажиран 
учител, който мотивира талант-
ливи ученици”. Така че… догодина 
Бон може да очаква следващите 
млади изследователи от България.

източник: http://akademika.bg

Конкурс за млади българ-
ски дизайнери с награда 
2-седмичен курс по мода и 
дизайн в Милано 

Световноизвестната миланска 
академия по мода и дизайн NABA 
обявява конкурс за млади български 
таланти, търсещи международна 
изява. Академията предлага 10 пъл-
ни стипендии за 2-седмичен интен-
зивен летен курс в столицата на 
модата и дизайна – Милано. В кон-
курса могат да участват както 
ученици, така и студенти. 

Курсовете на NABA обхващат 
различни области на модата и ди-
зайна: интериорен и продуктов ди-
зайн, моден дизайн, моден стай-
линг, дизайн на аксесоари, текстил, 
маркетинг и комуникации в модата, 
графичен дизайн, визуални изку-
ства, театрален и медия дизайн. 

Под ръководството на известни 
специалисти, участниците в про-
грамата ще имат възможност да 
запознаят в условията на работа в 
професионално дизайнерско студио 
и да се потопят напълно в дизай-
нерската атмосфера. Курсистите 
ще могат да експериментират, да 
работят по реални проекти и да 
придобият допълнителни знания и 
практически умения, свързани с от-
делните елементи на креативния 
процес. 

Летните курсове на NABA ще се 

проведат в 3 различни сесии: 

- Първа сесия: 25 юни - 6 юли 2012 г.
- Втора сесия: 10 юли - 20 юли 2012 г.
- Трета сесия: 24 юли - 3 август   

 2012 г.

Курсовете се провеждат на че-

тири нива: 

- уводни (intro); 
- курсове, които не изискват 
 предишен опит (no level); 
- средно ниво (intermediate); 
- за напреднали (advanced). 

Участниците, които в момента 
са студенти, ще получат допълни-
телни ECTS кредити след успешно 
приключване на курса. 

Условия за участие

Лондон ще бъде домакин на XXX-
те летни олимпийски игри 2012.

Вдъхновени от олимпийските цен-
ности, кандидатите трябва да 
представят творчески проект, 
като ползват всякакъв вид техни-
ки, с които са запознати: напр. ски-
ци, илюстрации, компютърна гра-
фика, колаж и т.н. 

Проектите трябва да бъдат 
свързани с областта на курса, за 
който кандидатствате. Например, 
ако сте избрали „Дизайн на модни 
аксесоари“ трябва да представите 
проект и/ или да изработите моден 
аксесоар. 

Кой може да участва в конкурса

Летните курсове на NABA са от-
ворени за всички, които имат 
страст към дизайна, модата, ин-
териора, архитектурата, визуал-
ните изкуства, графичния дизайн 
или подобни сфери, любознателни 
са и имат критично мислене и на-
гласа да учат нови неща.

Необходими документи: 

- Автобиография на английски 
език

- Мотивационно есе на английски 
език (максимум 1 страница формат 
А4)

- Формуляр за кандидатстване – 
попълва се в офиса на ЕДЛАНТА

- Творчески проект на тема „The 
Olypmic Competition“

Технически изисквания

Проектът трябва да бъде пред-
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ставен на максимум три стра-
ници формат А4 в jpg файл с ре-
золюция 150 dpi.

Краен срок 

Всички материали трябва да 
бъдат изпратени по електрон-
на поща до nabasummer@edlanta.
com, като в subject пишете: „The 
Olympic Competition".

Материалите трябва да бъ-
дат получени най-късно до 
23 април 2012 г. 

Награда

Пълна стипендия, покриваща 
таксата за обучение за един от 
двуседмичните летни курсове 
на NABA през 2012 г.

Моля, имайте предвид, че пъ-
туването до Тоскана в рамките 
на курса Discovering the Best of 
Contemporary Art in Italy се запла-
ща допълнително (350 евро).

 
Изисквания към кандидати-

те

Възраст: навършени 17 години
Владеене на английски език: 
всички класове в NABA се про-
веждат на английски език или с 
осигурен симултанен превод на 
английски. 

Избор на курс: 
- Курсовете Intro и No level са 

подходящи за ученици без пред-
варителна подготовка в опре-
делена сфера на дизайна и пред-
лагат уникалната възможност 
да се открият нови творчески 
възможности;

- Семинарите „Workshops" (ра-
бота по проекти) в NABA са 
особено подходящи за студенти 
с известен опит в конкретна 
област на дизайна, които жела-
ят да развият практическите 
си умения; 

- Курсовете за напреднали 
(Advanced) са предназначение за 
студенти в последна година на 

обучение или хора, които 
вече имат професионален 
опит в сферата и желаят 
да пробват различни креа-
тивни подходи.

*Учениците, които са на 
17 години и показват силна 
мотивация за развитие в 
областта на изкуството и 
дизайна, могат да канди-
датстват единствено за 
Intro и No level курсове.

Правата върху собстве-
ност, включително автор-
ските права за всяка пока-
зана творба, принадлежат 
на автора. Поради това за-
щитата на тези права е 
отговорност на самия кан-
дидат. Правата по отно-
шение на излагане, публи-
куване или излъчване на 
произведенията на победи-
телите в конкурса принад-
лежат както на автора, 
така и на NABA. 
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любопитни факти

ЛЮБИМИТЕ КОЛЕЖИ 
И УНИВЕРСИТЕТИ НА 
ФИЛМОВАТА 
ИНДУСТРИЯ 

любопитни факти

естествено е в него да са снимани 
много филми и сериали– „Професия 
блондинка”, „Смахнатият профе-
сор”, „Наричана още”, „Бъфи, убийца-
та на вампири”.

6. Columbia University. Този уни-
верситет може да се види във 
филмите „Хич”, Кей Пакс”, „Ловци на 
духове”, „Спайдърмен” и още десет-
ки други.

7. Occidental College. Феновете 
на холивудското кино от 20-те и 
30-те години на 20-ти век сигурно 
знаят, че в този период са заснети 
много филми във въпросния колеж. 
„Джурасик парк 3” и „Ориндж каун-
ти” са по-скорошни продукции, кои-
то използват колежа за снимки.

8. Pomona College. Осемдесет-
те години на миналия век са най-ин-
тензивните за снимки на терито-
рията на колежа. Филмът на 
Сталоун, в който той печели тур-
нир по канадска борба, превеждан у 
нас и като „Над върха”, и като „От-
въд върха”, с оригинално заглавие 
„Over the Top”, е сред най-известни-
те, използвали колежа за снимки. 

9. Fordham University. Ако сте 
гледали „Красив ум” или пък „Исто-
рия от Бронкс”, значи сте виждали 
и този нюйоркски университет. 

10. University of California-Irvine. 

Университетът е показан във 
филмите „Бандата на Оушън”, „Пол-
търгайст” и други.

материал на Ивайло Ганчев, 

източник на класацията: 

www.onlineuniversities.com

Американците много 

обичат класациите. 

Направили са и такава 

за висшите училища, 

които най-често участват по 

някакъв начин във филми. 

Ето кои влизат в топ 10:

1. University of Southern 

California. Любимо място на кина-
джиите, в което са снимани сцени 
от десетки филми и сериали, сред 
които: „ Да бъдеш Джон Малкович”, 
„Али Макбийл”, „От местопрестъп-
лението”, „Бъфи, убийцата на вам-
пири”, „24” и други. 

 
2. Harvard University. В леген-

дарния университет не са заснема-
ни много филми, но пък той е сред 
най-често показваните и спомена-
ваните в киноиндустрията. Между 
1970 г. и 2007 г. пък има пълна за-
брана за снимане на територията 
на институцията. Ето защо 
филмите, в които става дума за 
Харвард, в този период са снимани 
извън кампуса, като „Добрият Уил 
Хънтинг”, например.

3. University of Toronto. Ето тук 
са снимани интериорните универ-
ситетски сцени от „Добрият Уил 
Хънтинг”, докато ние трябва да си 
мислим, че това е Харвард. 

4. University of British Columbia. 
Друг канадски университет, в кой-
то са заснети една камара амери-
кански филми, сред които „Ефек-
тът на пеперудата” и „X-Men”.

5. UCLA. Хем калифорнийски 
университет, хем с едно от най-из-
вестните кино училища. Съвсем 






